28-29

26-27

10-11

36

Sposób odżywiania i ruch mają duże znaczenie dla naszego samopoczucia, nastroju
i odporności. Sprawdź, co jeść jesienią, by zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu.

Ignacy Paderewski to jeden z ojców naszej
niepodległości. Odegrał ogromną rolę w polityce po zakończeniu I wojny światowej,
gdy odbudowywała się niepodległa Polska.

Moi bohaterowie są nieśmiertelni poprzez
to, co zrobili. Jestem ich ambasadorem –
mówi Marek Probosz, aktor i reżyser, o swoich monodramach o Pileckim i Norwidzie.

Dawid Kubacki został pierwszym w historii Polakiem, który sezon Pucharu Świata
w skokach narciarskich zaczął od dwóch
indywidualnych zwycięstw w Wiśle.
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FESTIWAL CHOPIN I PRZYJACIELE

18-19

Wielokulturowy pociąg pędzi!

POLSKIE SERCA BIJĄ
DLA CRACOVII

FOTO: JANUSZ SZLECHTA/ NDZ

FOTO: ZOSIA ŻELESKA-BOBROWSKI

Bal z okazji 85-lecia Cracovii Manor – Polskiego
Domu w Wallington, NJ, zapisze się w historii
tego miejsca i miasta. Jak podkreśliła prezes
Grażyna Torbus, budynek przez lata funkcjonowania przeszedł wiele modernizacji, kilka
istotnych zostało przeprowadzonych w ostatnim czasie, a zarząd stara się, aby zawsze panowała tu rodzinna atmosfera. Trzeba dodać
– co zauważył w swoim przemówieniu Bogdan
Chmielewski, dyrektor wykonawczy PSFCU
– że to jeden z dwóch Polskich Domów, które
ocalały na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. „Jest więc bardzo ważne – zaznaczył – abyśmy, jako Polonia, wspierali ten dom,
aby przetrwał następne 85 lat”.

“Pomysł wchłonięcia Ukrainy nie zniknął, tylko nikt
o tym nie wie” – przekonywał dziennikarzy prezydent
Putin podczas Dnia Jedności Narodowej w Rosji. Nie
mówił jednak o własnym
kraju, tylko o… Polsce, która
rzekomo ma żywić zakusy terytorialne wobec sąsiada. Nie trzeba nikomu
tłumaczyć, że w Polsce nie
ma nikogo poważnego, kto
by postulował takie zmiany
wobec Ukrainy. Ale pomysły rozbioru tego kraju pojawiają się w rosyjskiej sferze medialnej od początku
wojny. Chociaż wypowiedzi
Putina mają służyć przede
wszystkim
wewnętrznej
machinie propagandowej,
to nie należy ich lekceważyć, ponieważ obecny antypolski przekaz będzie wpływać na postrzeganie Polski
w oczach jej sąsiadów.
STRONA 7
ROK LI
Nr 12 982 (352)
NOWY DZIENNIK $2.00
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To już 24. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Przyjaciele, prezentowana w Nowym Jorku przez New York Dance & Arts
Innovations Inc., organizację, której założycielem i prezesem jest
Marian Żak.

G

ala rozpoczynająca wydarzenie
odbyła się 2 listopada w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie. Artyści, którzy wystąpili
przed publicznością, spotkali się z bardzo
życzliwym przyjęciem i byli gorąco oklaskiwani. Wśród nich znaleźli się Paulina
Świerczek – sopran, Cracow Golden Quintet (na zdjęciu z Marianem Żakiem – pierwszy z lewej) i Trio Jazzowe – dobrze znane
nowojorskim wielbicielom muzyki.
Jak wyjaśnił Jakub Polaczyk – wiceprezes NYDAI oraz dyrektor artystyczny
festiwalu – tematem tegorocznej edycji
jest multikulturowy pociąg. Na głównych
jego patronów wybrano trzech kompozytorów: Wojciecha Kilara z Polski, Oliviera
Messiaena z Francji i Johna Cage’a z USA.
W tym roku przypadają bowiem 90. urodziny Kilara oraz 30. rocznice śmierci
Cage'a i Messiaena. Każdy z nich repre-

zentował inny pociąg – inny kraj, inną kulturę – podkreśla dyrektor Polaczyk. – Ideą
festiwalu jest połączyć się w różnych działaniach w jedną podróż. Dodaje też, że nie
będziemy słuchać tylko muzyki XX wieku.
Zabrzmią także utwory: Debussy’ego, Chopina, Liszta, Krogulskiego, Paderewskiego.
Ważnym momentem gali w konsulacie
było wręczenie – już po raz piąty – wyróżnień dla utalentowanych młodych kompozytorów New Vision: pierwsze miejsce zajęła Huijuan Ling z Chin, a jej rodak trzecie,
doceniono też muzyków z USA i Wielkiej
Brytanii.
Festiwalowi Chopin i Przyjaciele towarzyszą wystawy Janusza Kapusty, Jarosława
Kapuścińskiego i Kamili Freitas z Brazylii.
Przed nami jeszcze wiele wieczorów artystycznych doznań, bo festiwal potrwa
do 17 listopada.
STRONY 22-23-24

WYSTAWA
O KAZIMIERZU GÓRSKIM

„100. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego,
Trenera Tysiąclecia” – to tytuł wystawy, która
prezentowana jest (do 19 listopada) w oddziale
PSFCU w Garfield, NJ. Otwarcia jej dokonał Jerzy
Karwowski – prezes klubu piłkarskiego Olympia
Stamford, CT, i przyjaciel polskiego trenera. Kazimierz Górski wielokrotnie spotykał się z Polonią w USA, a teraz wraca do nas dzięki wystawie. Jako wyraz wdzięczności za pomoc w jej
prezentacji Rita Kotyński – menedżerka oddziału Unii w Garfield – otrzymała Medal Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Srebrny
Medal Fundacji Kazimierza Górskiego.
FOTO: JANUSZ SZLECHTA/ NDZ
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▸ 14 C (57 F)

▸ 12 C (54 F)

▸ 12 C (54 F)

▸ 12 C (54 F)

▸ 11 C (52 F)

▸ 11 C (52 F)

▸ 10 C (50 F)

Renata, Witold
316 dzień roku

Mateusz, Mikołaj
317 dzień roku

Elżbieta, Stefan
318 dzień roku

Artur, Idalia
319 dzień roku

Agnieszka, Łucja
320 dzień roku

Jan, Salomea
321 dzień roku

Aniela, Tomasz
322 dzień roku

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

1922

– PIERWSZE
W HISTORII WYBORY
DO SENATU RP

IDIOM DNIA

LABOUR THE POINT
ROZWODZIĆ
SIĘ NAD CZYMŚ

1927

2007
– USTANOWIENIE
DNIA PAMIĘCI
O KATYNIU

1957

– ZMARŁ POETA
I DZIENNIKARZ
ANDRZEJ BURSA

1907
– OKLAHOMA
PRZYSTĄPIŁA
DO UNII

– ZMARŁ
RZEŹBIARZ
AUGUST RODIN

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

– OTWARTO HOLLAND
TUNEL
(NJ-MANHATTAN)
NAIL IN THE COFFIN
GWÓŹDŹ
DO TRUMNY

OF THE
SAME MIND
BYĆ JEDNEJ MYŚLI

PAY THROUGH
THE NOSE
PRZEPŁACIĆ

RAY OF HOPE
PROMYK
NADZIEI

1917
TAKE
A HIKE!
SPŁYWAJ!

1632

– WYDANIE
PO POLSKU
TZW. BIBLII GDAŃSKIEJ

IDIOM DNIA

UNTIL THE COWS
COME HOME
W NIEKOŃCZONOŚĆ

PIERWSZA DEPESZA

DYPLOMATYCZNA ODRODZONEJ POLSKI
WŚRÓD WAŻNYCH WYDARZEŃ DOKONUJĄCYCH SIĘ W PIERWSZYCH DNIACH NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POCZESNE MIEJSCE ZAJMUJE DEPESZA
DO SZEFÓW MOCARSTW, NADANA PRZEZ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 16 LISTOPADA 1918 ROKU, NOTYFIKUJĄCA POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO.
FOTO: WIKMEDIA

P

ismo to – stanowiące
symboliczny dokument
dla odradzającej się Polski po 123 latach zaborów
– Piłsudski, jako wódz naczelny Wojska Polskiego, skierował
do rządów: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Japonii, Niemiec oraz
„wszystkich państw wojujących
i neutralnych”. Informuje w nim
o powstaniu państwa polskiego
„obejmującego wszystkie ziemie
zjednoczonej Polski”, które jest
tworzone „z woli całego narodu”
oraz oparte „na porządku i sprawiedliwości”.
W nocie – mającej na celu nawiązanie stosunków dyplomatycznych z innymi krajami i uznanie
przez nie nowego państwa – Piłsudski napisał m.in.:
"Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym
i neutralnym istnienie państwa
polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce
i jarzmo okupacji nie pozwoliły
dotychczas narodowi polskiemu
wypowiedzieć się swobodnie
o swym losie. Dzięki zmianom,
które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje
się odtąd faktem dokonanym.

Rząd Polski zaprzysiężony 18 listopada 1918 roku
Państwo polskie powstaje z woli
całego narodu i opiera się
na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez
sto czterdzieści lat ciążyła nad
losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.
Opierając się na armii polskiej
pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia
obca nie wkroczy do Polski, nim
nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje
Zachodu udzielą swej pomocy
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i braterskiego poparcia polskiej
Rzeczypospolitej
odrodzonej
i niepodległej".
Pierwszy dokument, jaki odradzająca się Polska wysłała
w świat, został przekazany drogą
radiową. Piłsudski bowiem wiedział, że nie można w tej sytuacji
skorzystać z naziemnych linii
telegraficznych, gdyż wiodą one
przez Wiedeń lub Berlin, co mogłoby sugerować związek nowo
powstałego państwa polskiego
z państwami centralnymi. Depesza została więc nadana z radiostacji w Cytadeli Warszawskiej,
zaraz po opuszczeniu jej przez
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oddziały niemieckie. Jako pierwsi niepodległość Polski uznali
Niemcy – 20 listopada 1918 roku,
większość państw zachodnich
dokonała tego w lutym roku 1919.
*
104 lata temu, 11 listopada 1918
roku, Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia uwolniony
z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady
Regencyjnej władzę wojskową,
po trzech dniach władzę cywilną,
by wreszcie „jako Wódz Naczelny Armii Polskiej (…) notyfikować
rządom i narodom wojującym
i neutralnym” powrót „Polskiej
Rzeczypospolitej
Odrodzonej
i Niepodległej” na mapę świata.
Po 123 latach Polska stawała się
suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie
międzynarodowej. Pięć pokoleń
walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha polskości,
opierało się germanizacji i rusyfikacji, aby w listopadzie 1918 r. Polacy mogli cieszyć się wolnością.
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen.
Józef Haller, Ignacy Daszyński,
Wincenty Witos i Wojciech Korfanty to mężowie stanu, którzy
byli ojcami Niepodległej. Wywodzili się z różnych środowisk
politycznych, ale ich wspólnym
celem w roku 1918 było odbudowanie własnego państwa przez
Polaków.
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Atmosferę tej wyjątkowej chwili
tak opisywał ówczesny premier
Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. Po 120
latach prysły kordony. Wolność!
Niepodległość!
Zjednoczenie!
Własne państwo! Na zawsze!
Chaos? To nic. Będzie dobrze. (…)
Kto tych krótkich dni nie przeżył,
kto nie szalał z radości w tym
czasie wraz z całym narodem,
ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.
*
Chociaż odzyskiwanie niepodległości było ciągiem wielu
zdarzeń, to Narodowe Święto
Niepodległości obchodzone jest
w Polsce 11 listopada – w rocznicę przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu.
Następnie, 12 listopada, Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego, na którego czele jako
premier stanął Ignacy Daszyński,
wkrótce zastąpiony przez Jędrzeja Moraczewskiego. Tego samego dnia „Kurjer Warszawski”
napisał: „Doczekaliśmy się rzeczy przekraczającej już granice
dociekań ludzkich, doczekaliśmy
się, że te właśnie moce, które Polskę rozdarły, padły upokorzone
i same rozdarte (…). A zjednoczona Polska zmartwychwstaje!”.
JW, (R)
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OSZCZĘDZAJ
BEZ STRAT,
MIESZKAJ
NA SWOIM!

Brak opłat za zerwanie Lokaty Terminowej założonej w okresie
od 15 października do 31 grudnia 2022 r., gdy złożysz wniosek
o pożyczkę hipoteczną w Naszej Unii i wykorzystasz te
fundusze na pokrycie wkładu własnego.
Oferta dotyczy Lokat Terminowych otwartych w okresie promocyjnym od 15 października do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że saldo lokaty terminowej zostanie wykorzystane przez kwalifikujących się Członków PSFCU do pokrycia wkładu własnego na zakup nieruchomości finansowanej przez kredyt hipoteczny uzyskany od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Lokata Terminowa: Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 500,00 dolarów. Opłata za zerwanie lokaty terminowej zostanie zniesiona, jeśli środki zostaną przeznaczone
na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości, która będzie finansowana kredytem hipotecznym w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, pod warunkiem,
że Członek PSFCU zakwalifikuje się do otrzymania kredytu hipotecznego. W przeciwnym razie opłata za zerwanie lokaty terminowej będzie obowiązywać. Wysokość opłaty
jest uzależniona od terminu lokaty i jest wyszczególniona w klauzuli Truth-In-Savings. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i oprocentowaniem lokat terminowych.
Kredyt hipoteczny: Członkowie PSFCU muszą kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego. Wszystkie kredyty podlegają zatwierdzeniu i ocenie historii kredytowej.
Oprocentowanie uzależnione jest od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego
ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI).
PSFCU zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszystkie produkty i usługi przeznaczone są wyłącznie dla Członków
PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848)
www.NaszaUnia.com
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POLSKA

BUDOWA ZAPORY

BĘDĄ CIĘCIA
na granicy polsko-rosyjskiej W WYDATKACH?

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że cięcia będą dotyczyły
inwestycji, które nie mają wysokiego priorytetu, czy mają charakter
pomocniczy
Budowa tymczasowej zapory na granicy z obwodem
kaliningradzkim; zaczęto ją w miejscu, gdzie stykają
się granice polska, rosyjska i litewska
nicy Polski z obwodem kaliningradzkim "poprzez
uszczelnienie tej granicy" w związku z "niepokojącymi informacjami", że lotnisko w obwodzie kaliningradzkim zostało otwarte dla lotów z Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej.
Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych
migrantów z terenu Białorusi, ruszyła pod koniec
stycznia br. budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej (pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego
drutem żyletkowym) na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca. Koszt
całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł.
JW, (PAP)

PREZES PSL O STARCIE W WYBORACH

Ostateczne decyzje w sprawie formuły startu w wyborach będą zapadać na początku
przyszłego roku. Dzisiaj nie ma rozmowy o konstruowaniu list, dzisiaj jest rozmowa
np., w ilu blokach pójdziemy do wyborów – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

P

owołał się na sondaż przeprowadzony na
zlecenie "Gazety Wyborczej", z którego wynikało, że najskuteczniejszy dla opozycji
jest start w dwóch blokach. "My będziemy
w bloku centrowo-prawicowym" – zadeklarował
prezes ludowców. Zarazem podkreślił, że tak jak nie
jest zwolennikiem jednej listy, tak nie jest też zwolennikiem rozdrobnienia.
Zapytany, czy PSL porozumie się z Polską 2050
Szymona Hołowni, odpowiedział, że "musi być po-

rozumienie programowe, musi być akceptacja środowisk, które tworzą poszczególne formacje".
Szef PO Donald Tusk wielokrotnie wypowiadał się
za zjednoczeniem się opozycji i wspólną listą w wyborach uważając, że to gwarancja wygranej z PiS.
Politycy PSL i Polski 2050 są zdania, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch list, a przedstawiciele Lewicy przez dłuższy czas nie wykluczali żadnego wariantu wyborczego.
GB, (PAP)

PIJAWKI

CERTYFIKOWANY HIRUDOTERAPEUTA
KAZIMIERZ
STAWIA MEDYCZNE PIJAWKI NA WSZELKIE SCHORZENIA
GABINET ZNAJDUJE SIĘ NA BROOKLYNIE, NY
W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ, ZADZWOŃ
TEL.:

FOTO: PAP

"W

idzimy, w jaki sposób działa Władimir
Putin, widzimy, jak działał na Białorusi, widzimy, że mamy tę (białoruską)
stronę zabezpieczoną i mamy przesłanki ku temu,
żeby twierdzić, że taka sytuacja może także zdarzyć się w obwodzie kaliningradzkim" – powiedział
Wąsik. Dodał, że od dawna planowano budowę
perymetrii na granicy polsko-rosyjskiej. "Podjęliśmy także decyzję o postawieniu zapory z drutu
ostrzowego. Robi to w bardzo szybkim tempie wojsko. W przeciągu najbliższych 10 miesięcy chcemy mieć tę zaporę perymetryczną, elektroniczną,
czyli cały system kamer, czujników, wykrywaczy
ruchu, ciepła" – wyjaśnił wiceszef MSWiA.
Odnosząc się do granicy zewnętrznej z Białorusią
przypomniał, że po 11 listopada będzie odbierany
pierwszy odcinek perymetrii. "Musimy dmuchać
na zimne i być przygotowani na czarne scenariusze. Dwa lata temu, gdybym powiedział państwu,
że będą masy nielegalnych migrantów pochodzenia niebiałoruskiego płynące przez granicę białoruską – byłbym wyśmiany. Dzisiaj jest to realne
zjawisko, przed którym musimy się bronić i przed
którym bronimy się skutecznie" – powiedział Wąsik.
Budowa tymczasowej zapory rozpoczęła się
w ubiegłym tygodniu w okolicy Wisztyńca na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Zapora
o wysokości 2,5 m i szerokości 3 m ma powstać
na całej długości granicy z Rosją. Zainstalowane
mają być też urządzenia, które pozwolą na jej elektroniczny dozór. Budowa zapory elektronicznej
ma ruszyć do końca roku.
Szef MON wyjaśnił, że zdecydował o podjęciu
działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa na gra-
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WŁADIMIR PUTIN PROWADZI WOJNĘ KLASYCZNĄ NA UKRAINIE, A WOJNĘ HYBRYDOWĄ
CHYBA Z CAŁYM ŚWIATEM, A NA PEWNO ZE SWOIMI SĄSIADAMI. ZDAJEMY SOBIE
SPRAWĘ, ŻE DĄŻY DO DESTABILIZACJI PAŃSTWA I MUSIMY BYĆ PRZYGOTOWANI
NA RÓŻNE WARIANTY – OŚWIADCZYŁ WICESZEF MSWIA MACIEJ WĄSIK.

Rząd przygotowuje plan możliwych cięć w wydatkach,
co wynika przede wszystkim ze zwiększonych nakładów
na uzbrojenie – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

(347) 449-1474

"Nie ukrywam, że faktycznie
przygotowujemy teraz pakiet,
w ramach rządu, możliwych cięć
inwestycyjnych czy innych wydatków, które moglibyśmy poczynić,
ale wynika to przede wszystkim
z tego, że musimy kierować wydatki na uzbrojenie Polski. Uważamy,
że jest to kwestia żywotnego interesu naszego kraju, żeby zabezpieczyć się pod kątem zbrojeń, bo Rosja w każdej chwili, za rok, za dwa,
może nas zaatakować i byłoby
ogromnym grzechem naszego rządu, gdybyśmy w tym czasie nie poczynili niezbędnych przygotowań"
– wyjaśnił Müller.
Rzecznik zapytany, czy poszczególni ministrowie będą zobowiązani
do przygotowania pakietu cięć
w swoich resortach, stwierdził,
że "już w tej chwili przygotowujemy
to w ramach rządu".
Dodał też, że cięcia będą dotyczyły
inwestycji, które nie mają wysokie-

go priorytetu, czy mają charakter
pomocniczy. Ten plan powinien
zostać zaprezentowany w ciągu
dwóch tygodni.
Rzecznik zapewnił jednocześnie,
że cięcia wydatków nie dotkną pomocy socjalnej. "Nie będzie redukcji 500 plus" – podkreślił.
Müller poinformował też, że rząd
nie rezygnuje z inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny.
"Uważamy ją za jedną ze strategicznych inwestycji pod kątem rozwoju Polski, pod kątem transportowym. Wiem, że niektórzy politycy,
na przykład z Platformy Obywatelskiej, mówili, że po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Ale jak
komuś wystarcza lotnisko w Berlinie z Platformy to niech wyjedzie
do Niemiec. My w Polsce chcemy
mieć duży hub transportowy, który
pozwoli rozwijać się naszemu krajowi" – stwierdził rzecznik.
JW, (PAP)
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WYBORY W USA

WE WTOREK, 8 LISTOPADA, ODBYWAŁY SIĘ W USA SIĘ WYBORY, PODCZAS KTÓRYCH
WYBIERANY BYŁ NOWY SKŁAD IZBY REPREZENTANTÓW I 1/3 SENATORÓW. W WIĘKSZOŚCI
STANÓW TRWAŁO TEŻ GŁOSOWANIE NA PRZEDSTAWICIELI WŁADZ REGIONALNYCH.

O

becnie w obu izbach Kongresu przewagę ma Partia Demokratyczna. Według prognoz ekspertów
republikanie są zdecydowanymi
faworytami, by zdobyć większość
w Senacie; szanse obydwu partii
na większość w drugiej izbie oceniane są na mniej więcej 50-50.
Niemal niezmienną zasadą amerykańskiej polityki jest to, że partia
prezydenta przegrywa wybory
do Kongresu w środku jego kadencji; eksperci spodziewają się, że nie

inaczej będzie tym razem, zwłaszcza
biorąc pod uwagę pogarszające się
perspektywy gospodarcze i słabe
notowania Joego Bidena.
Gdy oddawaliśmy „Nowy Dziennik”
do druku, lokale wyborcze były nadal otwarte, a pierwsze wyniki miały
być podane późnym wieczorem.
Jest jednak bardzo prawdopodobne,
że – tak jak dwa lata temu – liczenie
głosów w kluczowych stanach może
potrwać nawet kilka dni, a towarzyszyć mu będą kontrowersje i spory
sądowe, przed czym ostrzegły m.in.

władze Pensylwanii (to m.in. efekt
przepisów zakazujących wcześniejszego liczenia głosów korespondencyjnych). Dodatkowo jeszcze przed
otwarciem lokali stanowy Sąd Najwyższy zdecydował o unieważnieniu tysięcy głosów, w których wyborcy nie zaznaczyli na kopercie daty
ich oddania – nawet jeśli wpłynęły
do lokali w wyznaczonym czasie.
Decyzja została zaskarżona do sądu
federalnego i zostanie rozstrzygnięta
już po wyborach.
JW, (PAP)

NAJWIĘKSZA W HISTORII USA
WYGRANA NA LOTERII

W Altadenie w Kalifornii został kupiony kupon, który wygrał główną nagrodę w loterii Powerball –
2,04 mld dolarów. To najwyższa wygrana na loterii w historii USA. Opóźnione losowanie odbyło się
we wtorek rano.

K

ierownictwo loterii Powerball
poinformowało
we wtorek, 8 listopada, że
kiedy ostatecznie przeprowadzono losowanie, z opóźnieniem
związanym z koniecznością dopełnienia protokołów bezpieczeństwa,
zwycięzcą głównej nagrody okazała się osoba, która zakupiła kupon
w centrum usługowym Joe's w Altadenie.

Szczęśliwe numery, które wygrały losowanie to: 10,33,41,47,56 oraz dodatkowy: 10. Główna nagroda osiągnęła
zawrotną wysokość, ponieważ ostatni raz sześć zwycięskich liczb udało
się wytypować podczas losowania 6
sierpnia, gdy nagroda wynosiła 20
mln dolarów.
Nagrody w wysokości miliarda dolarów i więcej w Powerball odnotowano wcześniej tylko w czterech loso-

waniach. Szanse na zdobycie głównej
nagrody wynoszą 1 do 292,2 mln.
Jeśli zwycięzca zdecyduje się na jednorazową wypłatę gotówki – otrzyma
997,6 mln dol. Cała wygrana przysługuje w przypadku rozłożenia jej
na 29-letnie raty. Podlega podatkom
federalnym, zmniejszającym kwotę o
ponad jedną trzecią. Dodatkowy podatek narzuca też wiele stanów.

Andrzej Dobrowolski (PAP)
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REGULAMIN

1. Celem Konkursu Szopek Krakowskich jest podtrzymanie i ponowny rozkwit rodzimej tradycji uznanej przez UNESCO za „Dziedzictwo Światowej Kultury”.
REGULAMIN
2. Szopką krakowską jest smukły, wielopoziomowy, wieżowy, symetryczny, bogato
zdobiony model budynku, który ma służyć za miejsce przedstawienia narodzin Jezusa
popularnie nazywana “Szopką”. Budowla ta jest skonstruowana z lekkich materiałów i charakteryzuje się spiętrzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej
1. Celem
Krakowskich
jestMariackiego,
podtrzymanie
i ponowny
rodzimej
tradycjiElementy tych budowli mogą być
architektury dawnej stolicy Polski
miastaKonkursu
Krakowa, aSzopek
w szczególności
kościoła
Katedry
i Zamku rozkwit
Królewskiego
na Wawelu.
fantazyjnie przetworzone i połączone
zależności
od inwencji
autora.
uznanejw przez
UNESCO
za „Dziedzictwo
Światowej Kultury”.
3. Konkurs Szopek Krakowskich2.jest
otwarty.
W szczególności
zachęcamy
całe rodziny do wspólnej
pracy
i zabawy. bogato zdobiony model
Szopką
krakowską
jest smukły,
wielopoziomowy,
wieżowy,
symetryczny,
4. Konkurs odbywa się w Stanach Zjednoczonych po raz trzeci. Link do poprzednich konkursów: https://sitenf.org/szopka-krakowska

budynku, który ma służyć za miejsce przedstawienia narodzin Jezusa popularnie nazywana
ta 10
jest
z lekkich materiałów i charakteryzuje się spiętrzeniem
Termin składania prac: sobota“Szopką”.
26 listopadBudowla
2022 godz.
doskonstruowana
14.
zminiaturyzowanych
elementów
zabytkowej
architektury
dawnej
stolicy Polski
miasta
Krakowa,
w 176 Java St. Brooklyn NY
Miejsce składania prac (modele) osobiście: 239 Nepperhan Ave. Yonkers, NY 10701,
w szkole, wejście
z dolnego
poziomu,
oraz godz.
16-17aCPS
11222. Przesyłki pocztowe płaskie
(techniki malarskie)
przesyłaćKatedry
na adres:i 115
Webster
Ave. Yonkers,
NY 10701.Elementy tych
szczególności
kościołamożna
Mariackiego,
Zamku
Królewskiego
na Wawelu.
Za pozostawioną szopkę twórcy
otrzymują
pokwitowanie,
z którym
zobowiązanii są
zgłosić sięwpozależności
odbiór swojej
pracy po autora.
zamknięciu wystawy pokonkursowej, w lutym
budowli
mogą
być fantazyjnie
przetworzone
połączone
od inwencji
2023.
3. Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty. W szczególności zachęcamy całe rodziny do wspólnej
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksimum jedną pracę.
pracy
i zabawy.
6. W Konkursie mogą wziąć udział
tylko
te szopki, które nie brały udziału we wcześniejszych Konkursach.

7. Sąd Konkursowy powołany przez Nowodworski Foundation ocenia szopki w trzech kategoriach:
1
1) Szopki dziecięce, wykonane samodzielnie przez pojedyncze dzieci do 14 lat
2) Szopki rodzinne z udziałem dorosłych, lub grupowe w klasie szkolnej
3) Dowolna technika 2D malarska - rysunek, malarstwo, collage, w formacie min. 11” x 17”.
8. W trakcie obrad Sąd Konkursowy ocenia:
a) Odzwierciedlenie architektury zabytkowych budowli Krakowa
b) Kolorystykę
c) Lalki
d) Oświetlenie i elementy ruchome
f) Nowatorstwo
g) Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
9. Ograniczenia wielkości modeli: podstawa max. 23” x 23”, wysokość 33”.
Prace powinny mieścić się w standardowym pudełku Home Depot by umożliwić transport.
10. Pracę należy podpisać pismem drukowanym oraz przymocować do pracy z tyłu. W opisie należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy (-ców), wiek, adres, szkołę,
telefon, e-mail.
11. Sąd Konkursowy odbędzie się 29 listopada, 2022, a ogłoszenie wyników będzie w prasie.
Wystawa pokonkursowa wraz z kolędowaniem odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku 4 grudnia.
Wystawa objazdowa w szkołach i parafiach styczeń-luty 2023. Szczegółowe daty podane zostaną w osobnym komunikacie na www.siteNF.org i ogłoszone w prasie.
Na wygranych oczekują liczne nagrody.
12. Warunkiem udziału w Konkursie jest pozostawienie zgłoszonych szopek na wystawie pokonkursowej.
13. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązani są podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.
14. Wszelkie pytania należy kierować na e-mail: office@siteNF.org
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PUTIN, “MEIN KAMPF”, CZYLI

O POTĘDZE PROPAGANDY
Tomasz Deptuła

“POMYSŁ WCHŁONIĘCIA UKRAINY NIE ZNIKNĄŁ, TYLKO NIKT O TYM NIE WIE” – TAK PRZEKONYWAŁ DZIENNIKARZY PREZYDENT WŁADIMIR PUTIN
PODCZAS OBCHODZONEGO W ROSJI DNIA JEDNOŚCI NARODOWEJ. KREMLOWSKI SATRAPA NIE MÓWIŁ JEDNAK O WŁASNYM KRAJU, TYLKO O…
POLSCE, KTÓRA RZEKOMO MA ŻYWIĆ ZAKUSY TERYTORIALNE WOBEC SĄSIADA.

DZIEŃ HISTORYCZNYCH
KŁAMSTW
W ostatnich miesiącach Putin wraz
ze swoją propagandą wielokrotnie
powtarzał kłamstwa dotyczące Polski, Zachodu i rzekomych planów
rozbioru Ukrainy. Kolejną okazją
do powtórzenia tych bzdur był Dzień
Jedności Narodowej, który zastąpił
w oficjalnym kalendarzu obchodzoną z pompą w Związku Sowieckim
rocznicę wybuchu rewolucji październikowej. Święto ustanowiono
w Rosji na pamiątkę wypędzenia
Polaków z Kremla na początku XVII
wieku i dzielą je od bolszewickiej
rocznicy zaledwie trzy dni.
W tym roku Putin wrócił do swojej
chorej wizji historii. Przypomniał,
że w przeszłości “niektóre rosyjskie
terytoria znalazły się w granicach innych państw”, a jednym z nich była
Polska. “W Polsce te zajęte tereny były
polonizowane. Wystarczy spojrzeć
na dokumenty AK. Ortodoksyjni Rosjanie pisali do Moskwy, by wziąć ich
do Rosji i żeby Polska respektowała ich
tradycje” – opowiadał Putin w Klubie
Wałdajskim, think tanku ściśle powiązanym z Kremlem i jego wizją historii.
Trudno nawet z tymi bredniami polemizować, podobnie jak z oskarżeniem Zachodu o agresywne plany
wobec Rosji.
W forpoczcie propagandowej machiny kroczy Dmitrij Miedwiediew,
były prezydent Rosji (w latach, gdy
Putin był premierem, bo konstytucja
uniemożliwiała mu prezydenturę),
a obecnie wiceprzewodniczący
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W przeszłości kilkakrotnie
groził zniszczeniem Warszawy. Teraz
znów powtarza brednie o “szalonych
nazistowskich narkomanach” rządzących Ukrainą. Dostaje się także
Polsce. Jego zdaniem moment wypędzenia Polaków z Kremla w 1612
r. rozpoczął okres z niekończącymi
się rozbiorami Polski. Jednocześnie
Miedwiediew uderza w mesjanistyczne tony: “Słuchamy słów Stwórcy w naszych sercach i jesteśmy mu
posłuszni. Te słowa dają nam święty
cel. Celem jest powstrzymanie najwyższego władcy piekła, bez względu na to, jakiego imienia używa – Szatana, Lucyfera czy Ibisa. (…) Jego broń
to zawiłe kłamstwo. A naszą bronią
jest prawda”.
“Bojownikiem przeciwko antychrystowi” jest także Władimir Putin
w oczach moskiewskiego patriarchy
Cyryla. Cała machina propagandowa
Rosji podporządkowana jest uzasadnianiu inwazji na Ukrainę.

kacji. Taki los spotyka przede wszystkim pensjonariuszy domów dziecka,
nieletnich mieszkających w internatach i te dzieci, które straciły kontakt z rodziną i bliskimi. Ukraińska
prokuratura donosi o przypadkach
przymusowych adopcji, przypominając, że siłowe odbieranie dzieci
w celu zniszczenia grupy narodowej
stanowi naruszenie międzynarodowych konwencji, a rosyjskie media
pokazują propagandowe filmy pokazujące przylot ukraińskich chłopców
i dziewczynek do Nowosybirska
(2000 mil od Ukrainy), gdzie czekają
na nich rodziny adopcyjne. To także nic nowego – Rosja wykorzystuje
swoją przestrzeń jako narzędzie inżynierii społecznej.

FOTO: PAP

N

ie trzeba nikomu tłumaczyć, że w Polsce nie
ma nikogo poważnego,
kto by marzył czy postulował zmiany terytorialne wobec
Ukrainy. Podobnie jest w Rumunii
i na Węgrzech, bo o roszczeniach terytorialnych tych krajów mówi także
Putin i jego machina propagandowa.
Nie od dziś zresztą. Pomysły rozbioru
Ukrainy pojawiają się w rosyjskiej sferze medialnej od początku wojny.

W ostatnich miesiącach Putin wraz ze swoją propagandą wielokrotnie
powtarzał kłamstwa dotyczące Polski, Zachodu i rzekomych planów
rozbioru Ukrainy przez nasz kraj, a także Rumunię i Węgry
SŁOWA I RZECZYWISTOŚĆ
Propagandowe deklaracje trudno ignorować. Rok temu, na długo
przed inwazją, Putin zupełnie otwarcie przedstawił swoje plany wobec
Ukrainy. Podpisany własnym nazwiskiem manifest ukazał się na oficjalnej stronie internetowej Kremla,
a także w rządowych gazetach. Putin
bez ogródek napisał o tym, co myśli o Ukraińcach i Ukrainie. Tych
pierwszych nie uznał za odrębny
naród, tej drugiej odmówił prawa
do suwerennego bytu. O władzach
w Kijowie pisał jako o nazistach, których należy zlikwidować. Działo się
to latem 2021 roku. Kilka miesięcy
później Rosja podjęła nieudaną próbę zmiany rządu w stolicy Ukrainy,
a obliczona na trzy dni “specjalna
operacja wojskowa” zamieniła się
w otwartą wojnę.
Dziś
nie
ulega
wątpliwości,
że Kremlowi w tym konflikcie chodzi przede wszystkim o zniszczenie
Ukrainy jako państwa. Po prawie
9 miesiącach od napaści nie ulega
wątpliwości, że Rosjanie wkroczyli
do Ukrainy z planami eksterminacji elit tego narodu i zlikwidowania
suwerenności kraju. To nie tylko
zbrodnia w Buczy i innych miejscowościach, gdzie najwyraźniej zatrzymywano i zabijano ludzi na podstawie przygotowanych wcześniej list
proskrypcyjnych. Z miast zajętych
przez wojska rosyjskie dotarły informacje o działaniach skierowanych
przeciwko ukraińskiej inteligencji. Zatrzymywani i prześladowani są przedstawiciele lokalnych
władz wiernych rządowi w Kijowie.
Uchodźcy przepuszczani są przez
obozy filtracyjne. Najbardziej dramatyczne są doniesienia o ukraińskich
dzieciach, wywożonych w głąb Rosji
i poddawanych przymusowej rusyfi-

PERMANENTNE DĄŻENIE
DO DESTABILIZACJI
Wypowiedzi Putina czy Miedwiediewa dotyczące Polski i Polaków mają
służyć przede wszystkim wewnętrznej machinie propagandowej. Nie
znaczy to jednak, że należy je lekceważyć. Bo nawet jeśli nie wszyscy
Rosjanie wierzą w oficjalne opinie,
to antypolskie wypowiedzi pozostaną w głowach milionów ludzi. I nie-

zależnie od tego, kto rządzi krajem
zajmującym 1/6 powierzchni naszego globu, płynący obecnie przekaz
będzie wpływać na postrzeganie
Polski w oczach jej sąsiadów.
Kreml nie zaprzestał także prób destabilizacji innych krajów, w których
podsyca za pomocą internetowych
trolli i różnych “pożytecznych idiotów” niechętną atmosferę wobec
ukraińskich uchodźców, a raczej
uchodźczyń, bo większość stanowią kobiety z dziećmi. Kryzys
energetyczny i żywnościowy jest
wykorzystywany do tego, aby przekonać biedniejszą część świata,
że to Zachód dąży do eskalacji działań na Ukrainie. Wizja biedniejszej
mniejszości, która ulega presji “bogatego miliarda” mieszkańców Europy
i Ameryki, to kolejna narracja, którą
usiłuje wykorzystać reżim Putina.
Biorąc pod uwagę działania Rosji
na zajętych ukraińskich terytoriach
trudno ignorować to, co powiela
oficjalna rosyjska propaganda. Podobnie lekceważono “Mein Kampf”
Adolfa Hitlera, uznając książkę
za brednie austriackiego ćwierćinteligenta. Jak to się skończyło, nie trzeba Polakom tłumaczyć. ◘

Tony’s Mufflers
Ogólna mechanika samochodowa
• Zbieżność • Hamulce • Elektronika samochodowa
• Amortyzatory • Opony • Układy wydechowe
SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE I ZAGRANICZNE
• Spawanie

201.893.1507 lub 973.471.8133
465 Main Ave • Wallington, NJ 07057
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LISTOPAD – MIESIĄC PAMIĘCI I NASZEJ DUMY NARODOWEJ

NAJWIĘKSZY CMENTARZ W POLSCE,
trzeci w Europie...
Leszek Wątróbski

C

mentarz Centralny zajmuje powierzchnię 173
hektarów. Rośnie na nim
ponad 415 gatunków
drzew i krzewów. Dla porównania – Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie na Bielanach
zajmuje powierzchnię ok. 143 ha.
W szczecińskiej nekropolii pochowanych jest ponad 300 tysięcy
zmarłych. A do grudnia 1940 roku
było ich ok. 117 tys. Znaczny przyrost pochówków nastąpił w czasie II wojny światowej na skutek
nalotów bombowych na miasto.
Cmentarz uważany jest obecnie
jako jeden z najpiękniejszych parków przyrodniczych Szczecina.
Na jego terenie znajduje się wiele
dzieł architektury m.in.: wiatrak
holenderski czy neoromańska
kaplica. A przez jego teren przebiega historyczny trakt, który
składa się z 21 stacji umożliwiających dokładne poznanie najciekawszych miejsc tej nekropolii.
Szczecin po zakończeniu II wojny światowej stał się miastem
wędrowców, którzy przybywali
na ziemie zachodnie z różnych
stron Rzeczypospolitej – w tym
z Wileńszczyzny – oraz ze strzaskanej wojną Europy. Dziś w Szczecinie mieszka już piąte pokolenie
Polaków i dla wielu z nich jest
to miasto rodzinne. Ale byli i wciąż
są wśród nich i tacy, dla których
strony rodzinne są gdzie indziej,
daleko, daleko...
HISTORIA CMENTARZA
CENTRALNEGO
W Kronice Cmentarnej opisana
jest historia tego największego
cmentarza w Szczecinie i w Polsce.
„Do zakończenia wojny cmentarz
posiadał dwie szkółki drzew oraz
ogrodnictwo – czytamy w kronice.
– W roku 1945 zmarłych chowano
na jednej wolnej kwaterze, nazywanej dziś Kwaterą Pionierów.

Pomnik Sybiraków

ZDJĘCIA: LESZEK WATRÓBSKI

DUŻE CMENTARZE W POLSCE ZNAJDUJĄ SIĘ M.IN. W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI CZY POZNANIU. NAJWIĘKSZY JEDNAK MA SZCZECIN.
CMENTARZ CENTRALNY – BO TAKĄ NOSI NAZWĘ – POD WZGLĘDEM OBSZARU JEST NA TRZECIM MIEJSCU W EUROPIE.
OTWARTO GO NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, NA WZÓR PODOBNYCH NEKROPOLII W HAMBURGU (OHLSDORF) I WIEDNIU (ZENTRALFRIEDHOF).

Brama wejściowa na Cmentarz Centralny w Szczecinie
Wtedy też przyjęła się jego obecna nazwa – Cmentarz Centralny,
a administrację przejął Zarząd Zieleni Miejskiej. Włączono ponadto
cmentarz wojskowy, a wyłączono
ogrodnictwo.
Przeprowadzono
remont uszkodzonych w czasie
wojny budynków cmentarnych.
Dokonano też remontu ogrodzenia. Najważniejsze przekształcenia
związane były z przygotowaniem
miejsca na nowe pochówki. Wymagało to radykalnego usunięcia nagrobków niemieckich, dziś
systematycznie przywracanych.
Zaraz po wojnie było tam kilka
skromnych kwater z mogiłami
zbiorowymi żołnierzy polskich
i radzieckich, które zostały poddane generalnej renowacji”.
W roku 1967 stanął na cmentarzu
monumentalny pomnik w kształcie dwóch liter „V” (symbol zwycięstwa), stylizowanych na skrzydła husarskie. Prowadzi do niego
alejka obsadzona żywopłotem z cisów, tworząc podział tej części
cmentarza na dwie: część polską
i część radziecką.
Na Cmentarzu Centralnym znaj-

duje się również niewielka kwatera, gdzie pochowano 33 jeńców
belgijskich i 6 jeńców polskich
(zmarłych w latach 1939 -1945)
oraz tablica pamiątkowa z 39 nazwiskami. Ponadto we wschodniej
części nekropolii znajduje się pomnik zwany Krzyżem Żelaznym,
wzniesiony zaraz po I wojnie
światowej (1920) dla uczczenia
pamięci żołnierzy niemieckich.
A na skrzyżowaniu ramion krzyża
znajduje się litera „W” i data 1914
.
POMNIKI KU CZCI
BOHATERÓW
Na terenie cmentarza zwraca uwagę obelisk poświęcony bohaterom
września 1939 roku. Jest to głaz
wykonany z historycznej szczecińskiej kostki brukowej, na którym
widnieje napis: „W Hołdzie Bo-

haterom Września 1939 Rodacy.
Szczecin 1989”. Na głazie umieszczono orła w koronie i dwie pasyjki.
Jest tu ponadto wiele innych
miejsc dedykowanych ofiarom
ostatniej wojny, cierpieniom narodu polskiego i oczywiście mogił
związanych z morzem – bo Szczecin to przecież także i port morski
(choć położony ponad 50 kilometrów od morza). Najbardziej
zauważalny jest Krzyż Katyński
– upamiętniający polskich oficerów zamordowanych w Katyniu
w roku 1940, nawiązujący swoim
wyglądem do Orderu Virtuti Militari, z przestrzelonym orzełkiem
w partii centralnej i żelaznym
sznurem u podstawy. Krzyż otaczają kamienie z nazwami obozów, w których przetrzymywani
byli polscy żołnierze i oficerowie.
Za pomnikiem, na niewielkim

Pomnik upamiętniający bohaterskich uczniów i żołnierzy AK z Wilna

murku, umieszczono metalowe tabliczki z nazwiskami ofiar
zbrodni katyńskiej. Pomnik odsłonięty został 11 listopada 1990 roku.
Stoi tu także pomnik Sybiraków,
poświęcony – jak głosi znajdująca się przy nim tablica – „Pamięci
tych, którzy z tajgi Sybiru, łagrów
Północy, stepów Kazachstanu nie
powrócili na Ziemię Ojczystą”.
Inicjatorem budowy monumentu
byli szczecińscy sybiracy. Charakterystycznym elementem pomnika jest fragment toru kolejowego
symbolizujący drogę wywózki
zesłańców. Wzdłuż toru ustawiono
słupki z symbolami wyznań religijnych oraz krzyż z datami zsyłek
(od 1768 do 1953 roku) i wreszcie znakiem Związku Sybiraków.
Obok wybudowano niewysoki
mur, na którym umieszczano ta-
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Pomnik ku czci Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych

Najbardziej zauważalny jest Krzyż Katyński
bliczki z nazwiskami zesłańców.
Kolejnym pomnikiem nawiązującym do czasów wojny jest pomnik Ofiar Niemieckich Obozów
Koncentracyjnych.
Wzniesiono
go na surowej, betonowej ścianie
z widocznymi śladami deskowania
i napisem: „W hołdzie pomordowanym w latach 1939-1945 więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych, przesiedleńczych
i ofiarom gestapo – ku pamięci
i przestrodze – byli więźniowie”.
Obok, na czarnej marmurowej
płycie, widnieją nazwy niemieckich obozów koncentracyjnych.
Jest również tablica „Wilno: krew
i łzy” z napisem: „... w hołdzie bohaterskiej polskiej młodzieży szkół
licealnych w Wilnie – żołnierzom
Związku Wolnych Polaków Armii
Krajowej zamordowanym w Ponarach k. Wilna przez oddziały
militarne niemiecko-litewskie w latach 1941-1944. Cześć ich pamięci!
Młodzież szkół licealnych Szczecina, żołnierze Armii Krajowej”.
Do krzyży polskiej martyrologii
należy Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego (Krzyż Grudnia ’70)
upamiętniający szczecińskie ofiary wydarzeń grudniowych w roku
1970. Wzniesiono go w pobliżu
mogił pięciu osób, które poniosły
wówczas śmierć w Szczecinie.
Wysoki, drewniany krzyż ustawiony został na kamiennym cokole
w kształcie dziobu statku. Na cokole widnieje tablica z napisem:
„Bóg Honor Ojczyzna. W rocznicę
tragicznych wydarzeń Grudnia
’70 w Szczecinie stawiamy w tym
miejscu Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego, który został poświęcony na grobie ks. Jerzego
Popiełuszki, symbolizujący walkę
wszystkich Polaków o niepodległość naszej Ojczyzny. Mieszkańcy Szczecina”. Krzyż ustawiono
z inicjatywy Stowarzyszenia Społecznego Grudzień ’70-Styczeń ’71
w Szczecinie w roku 1999.

W centrum Kwatery Kombatantów – wyróżniającej się jednolitymi
nagrobkami z krzyżami nawiązującymi do znaku Polski Walczącej – stoi pomnik Kombatantów.
Ta abstrakcyjna kompozycja
składa się z miniatury skrzydła
husarskiego. Całość posadowiona została na granitowym cokole
z napisem: „Pamięci Kombatantów”. A z tyłu umieszczono sentencję: „Wieczna chwała tym, którzy
walczyli o niepodległość Polski”.
TYM, KTÓRZY
NIE POWRÓCILI Z MORZA
Na cmentarzu są też miejsca związane z morzem i Szczecinem.
Najczęściej rodziny marynarzy
modlą się i zapalają świeczkę
przed pomnikiem „Tym, którzy
nie powrócili z morza” – odsłoniętym w roku 1989 z inicjatywy
Szczecińskiego Klubu Kapitanów
Żeglugi Wielkiej. To właśnie tam
co roku odbywa się inauguracja
roku akademickiego Politechniki Morskiej (wcześniej Akademii
Morskiej). Jego wymowa przenika
w każdym symbolu wraku statku
tragicznie „wbitego” w molo z pustym pachołkiem. Jest też sztormowa fala, znad której widać maszt-krzyż z zatopionego statku. Przed
pomnikiem zaś jest plac wyłożony
płytami z datą 1989, ogrodzenie
z łańcuchów kotwicznych i latarnie okrętowe. Za pomnikiem stoi
półkolisty mur z nazwami statków
i nazwiskami tych, którzy zginęli
na morzu. W dniu odsłonięcia pomnika było 175 tabliczek z takimi
nazwiskami. Dziś jest ich, niestety,
dużo, dużo więcej.
Tuż obok zapalić można lampkę
przy pomniku Ofiar Katastrofy
Promu „Jan Heweliusz”. Odsłonięty został w przeddzień 20.
rocznicy jego zatonięcia. Zginęło
wówczas najwięcej marynarzy
i pasażerów w dziejach polskiej
floty handlowej po II wojnie światowej. I można się tam dopatrzyć

Monumentalny pomnik w kształcie dwóch liter „V”, stylizowanych na skrzydła husarskie
podobieństwa do dwóch pochylonych krzyży. Pochylenie to jest nawiązaniem do sylwetek tonących
w przechyle statków. Kształt pomnika przypomina także rzymską
liczbę „XX” (20. rocznica katastrofy) oraz pochyloną literę „H” (jak
„Heweliusz”).
Na terenie szczecińskiej nekropolii
leży też głaz poświęcony niemieckim marynarzom z m/s „Augsburg”. Tam, już w czasie I wojny
światowej, znajdowały się groby
żołnierzy niemieckich. Z tego właśnie okresu zachował się ten głaz
poświęcony marynarzom z m/s
„Augsburg”, którzy oddali życie
za cesarza i ojczyznę w roku 1915.
Głaz znajduje się w pierwszym
rzędzie nagrobków obok Żelaznego Krzyża.
Na
Centralnym
Cmentarzu
w Szczecinie znajdują się również
inne miejsca upamiętnienia, m.in.:
Kwatera Zasłużonych, rzeźbiarski akcent „Pamięci Pionierów”,
pomnik Pamięci Dzieci Nienarodzonych, pomnik Armii Krajowej
czy pomnik Ofiar Nacjonalistów
Ukraińskich w latach 1939-1947.
Jest też wiele innych grobów,
na których w listopadzie – ale nie
tylko w tym miesiącu – ludzie zapalają znicze oraz odmawiają modlitwę za zmarłych. ◘

Tym, którzy nie wrócili z morza

Szczeciński Cmentarz Centralny uważany jest
z najpiękniejszych parków przyrodniczych w mieście

za

jeden
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ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

"Gwiaździsty dyjament"
NA BROADWAYU

Panie Marku, w jaki sposób narodził się pomysł na monodram
poświęcony jednemu z polskich
wieszczów narodowych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi?
Ten nowatorski monodram, jest
sztuką przez wielkie "S", przyszedł do mnie dzięki spotkaniu
z Kazimierzem Braunem, jednym
z najważniejszych norwidologów
na świecie, który nawet jest powiązany z rodziną Norwida. Miałem
okazję, wraz z żoną, gościć u niego
w domu w Bufallo. Podczas rozmowy często pojawiał się temat związany z Norwidem, jego literaturą,
poezją, wolnością w dziedzinie
twórczości i wolnością polityczną.
W pewnym momencie pan Kazimierz powiedział: "Napisałem
sztukę o Norwidzie i chciałbym,
żebyś to ty ją zagrał solo, jako monodram". Stwierdził, że zobaczył
we mnie współczesnego Norwida,
i że to ja powinienem się w niego
wcielić. Później pan Kazimierz wysłał do mnie do Los Angeles tekst,
po przeczytaniu którego się załamałem, bo zdałem sobie sprawę,
ile pracy mnie czeka i jaka katorga.
Ale chyba Pan lubi takie wyzwania. Dowodem jest chociażby
monodram poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
W tym przypadku chyba było
podobnie, jeżeli chodzi o ogrom
pracy.
Tak, w 2018 roku przygotowałem
monodram "The Auschwitz Volunteer: Captain Witold Pilecki" i z nim
przyjechałem do Nowego Jorku
na Broadway, by wziąć udział
w konkursie największego festiwalu jednego aktora na świecie United Solo. Prezentowano tam 130
spektakli z 6 kontynentów, a mój
rotmistrz Pilecki wygrał w kategorii The Best Documentry Show!
Jednak wysiłek, jaki włożyłem
w ten monodram, i solowy występ
na scenie był niczym wspinaczka
bez tlenu na jeden z najwyższych
szczytów Himalajów. Trzeba bardzo kochać to, co się robi, bohatera
i temat, który się podejmuje, żeby
wytrzymać tą wspinaczkę na boski szczyt i stać się prawdziwym
bohaterem z krwi i kości. Występ
w pojedynkę to najtrudniejsza forma aktorskiej sztuki, nie ma się ani
gdzie, ani za kogo schować. Trzeba
zagrać kilka różnych postaci, opowiedzieć historię w taki sposób,
aby poruszyć tłumy – a występowałem po dwakroć solo dla 1600
osób – które, jak się później okazało, zostały rozerwane na strzępy
emocjonalnie, intelektualnie i duchowo. Po sukcesie na Broadwayu
otrzymałem wiele propozycji,
żeby wystawić monodram o rotmistrzu Pileckim w Ameryce,
w Kanadzie, w Europie i w Polsce,
ale niestety pandemia zatrzymała moje światowe tournée. W powstałej pustce i oczekiwaniu zro-

ZDJĘCIA: ARCH. MARKA PROBOSZA

"MOI BOHATEROWIE SĄ TOTALNIE NIEŚMIERTELNI POPRZEZ TO, CO ZROBILI I PO SOBIE POZOSTAWILI. JESTEM ICH AMBASADOREM" – PODKREŚLA
MAREK PROBOSZ, ZNAKOMITY POLSKI AKTOR I REŻYSER, OPOWIADAJĄC O SWOICH MONODRAMACH I ICH BOHATERACH:
ROTMISTRZU WITOLDZIE PILECKIM I CYPRIANIE KAMILU NORWIDZIE.

Marek Probosz jako Roman Polański w filmie "Helter Skelter" w reż. Johna Graya
dził się wspomniany wcześniej
monodram o Norwidzie. To był
cały rok mojej harówy: najpierw
musiałem intelektualnie przefiltrować, potem emocjonalnie i duchowo to przeżyć, tak aby słowa Norwida nie były jego słowami, tylko
stały się moimi własnymi, musiała
nastąpić metamorfoza, kiedy nie
wystarczy być dobrym aktorem,
trzeba bez reszty zamienić się
w postać. To jest już inny etap wtajemniczenia, to jest alchemia i mistycyzm, duch bohatera zamieszkuje w aktorze, na scenę powraca
współczesny Norwid. To coś absolutnie magicznego, gdy człowiek
jest w posiadaniu ducha Norwida czy ducha Pileckiego, i już nie
może być kimś innym. Przez rok
w samotności chodziłem z "Norwidem" nad ocean i rozmawialiśmy
dwie, trzy godziny każdego dnia.
Z tego kłębowiska myśli i radykalnych prawd geniusza stworzyło
się coś niesamowitego. Tekst Kazimierza Brauna z 35 stron skróciłem do 18, a mimo tego na scenie
jest to 90-minutowy, solowy koncert. Już trzy razy zagrałem ten
monodram w Polsce, widzowie
za każdym razem byli po prostu
powaleni z nóg. Norwid raził słowem tak współcześnie, jakby napisał je wczoraj. To, co stworzył
w XIX wieku, jest najistotniejsze
i aktualnie w XXI wieku. Siła i moc
jego wizji, bezkompromisowe sądy
artystyczne, polityczne i moralne
spowodowały, że za życia był wyklęty i odrzucony, nie był grany ani
wydawany, a ostatecznie umarł
w zapomnieniu i w nędzy i został

pochowany w zbiorowej mogile
w Paryżu. Dzisiaj Norwid jest doceniony i uważany za geniusza
wyprzedzającego swoją epokę.
Ostatnio w Warszawie zaproszono
mnie do udziału w filmie dokumentalnym o Norwidzie. Spędziliśmy z reżyserem na zdjęciach pół
dnia rozmawiając przed kamerą
o odrzuconym wizjonerze. Jesienne liście w parku Skaryszewskim
spadały z drzew, a ja stwierdziłem, że w przypadku Norwida jest
zupełnie na odwrót, jego słowa
i myśli wbrew grawitacji unoszą
się do góry. To co Norwid mówił
prawie 200 lat temu, pozostaje
aktualne dzisiaj, doskonale współgra ze współczesnym światem
i w ogóle się nie starzeje. Ciało
umarło, ale duch pozostał i jest absolutnie obecny, teraz odrodził się
we mnie. "Syn – minie pismo, lecz
ty spomnisz wnuku" –przewidział
Norwid. Jestem jego "wnukiem",
przypomnieniem, a widzowie
niech przyjdą do teatru, niech
zobaczą i przeżyją to, co przedstawiam całym sobą, co przenika
serce, ciało, duszę i umysł.
Wspomina Pan o słowach Norwida, a więc na pewno w spektaklu
będzie sporo jego twórczości.
Natomiast sam tytuł – "Powrót
Norwida" – jest wieloznaczny
i może oznaczać nie tylko powrót do jego wierszy i prozy,
ale również do epizodów z życia,
do tułaczego losu i dramatycznych wypadków na emigracji.
Podzieliłem tekst na cztery akty,
trzeci z nich zatytułowany jest

"Emigracja". Nie chcę zdradzać
za dużo, ale na początku spektaklu widz spotka współczesnego,
bezdomnego człowieka z wielkim worem na plecach, garbem
przytłaczających go wspomnień.
To pielgrzym, Norwid, kiedy wysypuje z wora schowane tam przedmioty, symbole, świątki i cokolwiek
tam ma, wracają wspomnienia,
nostalgia, świadomość końca życia. W spektaklu są epizody z jego
tułaczki przeplecione poezją, prozą, fragmentami dramatów, dokumentów i muzyką.
Jak wiadomo, Norwid przebywał w wielu różnych krajach.
Był również przez moment
w Ameryce. Czy nowojorski epizod jego tułaczego losu pojawi
się w tym spektaklu?
Jest Warszawa, Paryż, Rzym, Berlin, przeprawa przez ocean i jest
Nowy Jork. Poznajemy jego tułacze życie, nawet więzienie, w którym był niejeden raz. To również
duchowa biografia, a na scenie nie
pojawia się aktor, tylko Norwid,
który rozlicza się z przeszłością
i teraźniejszością. Przeplatają się:
zdradzona miłość, pogarda społeczeństwa, odrzucenie przez krytykę, uznanie go przez carat rosyjski
za wygnańca, który wrócić może
tylko do więzienia albo na Sybir.
To wszystko pulsuje w tym spektaklu i tnie nerwy jak współczesna
brzytwa.
Pan jako aktor świetnie wciela
się czy też wczuwa w role, które Pan odgrywa. Mówię o tych

wszystkich prawdziwych postaciach, jak np. rotmistrz Witold Pilecki, Roman Polański czy teraz
Cyprian Kamil Norwid. Oczywiście to na pewno po części jest talent, ale myślę, że mimo wszystko, żeby osiągnąć taki efekt
to jednak trzeba włożyć jeszcze
sporo pracy w przygotowanie.
Podejrzewam, że to wymaga
o wiele większego wysiłku niż
spektakle z udziałem większych
ekip aktorskich. Jak to wyglądało w Pańskim przypadku?
To gigantyczna praca. Granie solowe to właściwie rytuał. Tu nie
wystarczy aktor, potrzebne jest
doświadczenie, pasja, intelekt i talent szamana, który przywoła ducha swojego bohatera i się w niego
zamieni. Na scenę wchodzi Norwid, Pilecki, Polański. Tak traktuję
postaci, które gram, szczególnie
historycznych bohaterów. Stan
umysłu, ciało, pot, łzy, krzyk, szept
– to wszystko rozjaśnia norwidowską ciemność i kompleksowość.
Tworzy w spektaklu harmonijną
symfonię jego ducha. Po każdym
spektaklu jestem całkowicie wypruty emocjonalnie i wykończony
fizycznie, jakbym przebiegł maraton. Norwid współczesny i nowatorski, żeby zachwycać, dodawać
otuchy i zaskakiwać estetycznym
radykalizmem swoich poglądów,
wymaga odpowiednich przygotowań. Na ostatnie dwa miesiące zaprosiłem do współpracy
znakomitą pianistkę Anną von
Urbans. Światowa prapremiera
"Powrotu Norwida" odbyła się
na XV Festiwalu Poli Negri w Lipnie, którego w tym roku byłem
laureatem i otrzymałem nagrodę
POLITKI 2022. Celebrowano tam
moją filmową twórczość i wmurowano moją gwiazdę na Bulwarze
Gwiazd Poli Negri. To było idealne
miejsce i czas na zainicjowanie
"Powrotu Norwida".
Jak zareagowała publiczność
na ten monodram?
Reakcja publiczności zarówno w Lipnie, jak i później w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz
w Istebnej w Beskidach przeszła
moje oczekiwania. Stojące owacje
przez 5-10 minut, raz prosiłem,
aby już usiedli, bo jestem zmęczony, ale wzięli to za żart i dalej,
jeszcze mocniej klaskali. Poza tym
wiele osób czekało na mnie gdzieś
schowanych na ulicy, i gdy przechodziłem, to łapali mnie, by podziękować, zamienić kilka słów,
opowiedzieć, jak głęboko poruszył
ich ten spektakl. Byli to młodzi fani,
ale i dojrzali ludzie, lekarze, profesorowie, aktorzy, reżyserzy itp.
Byli i tacy, którzy dopiero po kilku dniach pisali do mnie e-maile
z wyrazami wdzięczności za odwagę i przypomnienie Norwida.
Tak, to naprawdę porywający
spektakl, jest w nim zaklęta moc.
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Z kolei Pan świetnie próbuje rozpropagować ich działalność i życie, bo obaj na to
zasługują, a w ogólnoświatowej
świadomości praktycznie nie istnieją lub w bardzo ograniczonym
zasięgu.
Od 17 lat jeżdżę z "Pileckim"
po świecie. Odwiedzam uniwersytety, kościoły, muzea Holokaustu,
inne muzea, festiwale filmowe itd.
Jestem już zaproszony w kolejne miejsca na 2023 rok. I to jest
niebywałe, bo moi bohaterowie
są totalnie nieśmiertelni, poprzez
to, co zrobili i po sobie pozostawili.
Jestem ich ambasadorem, przypominam o nich światu i błyszczą
jak "gwiaździsty dyjament", to mój
obowiązek, czerpię z niego ogromna satysfakcję i przyjemność.

Marek Probosz został laureatem
na XV Festiwalu Poli Negri w Lipnie
Krytycy napisali po moich występach z "The Auschwitz Volunteer:
Captain Witold Pilecki", że "Pilecki
wstrząsnął Nowym Jorkiem! Tego
spektaklu nie można przegapić"
i otrzymałem maksymalną liczbę
pięciu gwiazdek. Ale "Rotmistrza
Pileckiego" grałem po angielsku,
a "Powrót Norwida" jest po polsku. "Bóg mieszka w języku" powiedział Norwid, więc spektakl
ten musi być grany w oryginale.
Na szczęście zrobiliśmy angielskie
napisy.
Słuchając Pańskich opowieści
odnoszę wrażenie, że na tej scenie staje się Pan prawdziwym
bohaterem epoki romantyzmu,
czego dowodem jest przeistoczenie się czy też przemiana duchowa. To tak jak w przypadku mickiewiczowskich bohaterów np.
Konrada Wallenroda, Gustawa-Konrada czy też Jacka Soplicy.
Norwid czasowo związany był
z romantyzmem, ale swoją twórczością wyprzedzał epoki, on
do nich nie pasował, on aktualny
jest w XXI wieku! Mój Norwid jest
współczesny, chociaż tam i tu zakropiony romantycznym akcentem w postaci kostiumu, rekwizytu, muzyki, języka ciała i gestu.
Wspomniał Pan o przedstawieniu dotyczącym rotmistrza Pileckiego i o różnicy językowej, jaka
jest pomiędzy nim a monodramem o Norwidzie. Oba spektakle wymagały od Pana ogromu
pracy przygotowawczej. Która
postać była dla Pana trudniejsza
do zagrania i czy w ogóle można
je ze sobą porównywać?
Nie można. Za każdym razem
wyruszam w podróż, w nieznane, wiem, co za sobą zostawiam,
ale nie wiem, dokąd dotrę, co odkryję, a poszukuje się do końca,
bo to żywy proces, w którym

nagrody
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za każdym razem odkrywam coś
nowego. Bogactwo i głębia filozoficzna Norwida są jak bezkres oceanu, raz powiedziałem do żony:
"Gdyby świat miał się skończyć
w tym momencie, cieszyłbym się,
że odchodzę wypełniony Norwidem, który poszerzył mój czakram
serca". To samo działo się przy
pracy z Pileckim. Obaj są absolutnie wyjątkowi, pod każdym względem. Myślę, że przyszli na świat
po to, żeby go polepszyć, wzbogacić duchowo, dać przykład, zaświadczyć swoim życiem, że nie
ma niemożliwego. Wdzięczny jestem losowi, że mam zaszczyt zamienić się w tych bohaterów.
Mimo że są to tak bardzo różne postaci, to wydaje mi się,
że można znaleźć jakieś łączniki pomiędzy Norwidem a Pileckim, bo w sumie obaj bardzo
kochali Polskę i byli jej oddani,
obaj są postaciami tragicznymi,
bo każdy z nich przeżywał swój
dramat i ostatecznie obaj doznali dramatu po śmierci – Norwid
został pochowany w zbiorowej
mogile, a Pilecki do tej pory nie
wiadomo, gdzie spoczął, najprawdopodobniej również w jakimś zbiorowym grobie.
Polski los i historia nie są proste, czasami ludziom z innych
kontynentów, krajów trudno jest
to zrozumieć. Bohaterowie są tak
pokomplikowani, nielogiczni, romantyczni idealiści niczym błędni
rycerze lub postaci literackiego absurdu. No bo kto poza rotmistrzem
Pileckim poszedłby na ochotnika
do piekła Auschwitz? A kto napisał: "Bo piękno na to jest by zachwycało do pracy/praca, by się
zmartwychwstało!"? Zarówno Pilecki, jak i Norwid dla przyszłych
pokoleń ofiarowali swoje życie,
na ołtarzu historii i na ołtarzu sztuki.

Jeżeli chodzi o promocję rotmistrza Witolda Pileckiego, to wydaje mi się, że Pan zdecydowanie
wyprzedził obecny trend, a nawet
był prekursorem w tej dziedzinie,
bo zaczął go Pan propagować już
kilkanaście lat temu. Teraz pojawiają się książki i różne materiały
na jego temat, ale wcześniej był on
całkowicie zapomnianym, a nawet specjalnie wymazanym z pamięci bohaterem.
Rządy komunistyczne świadomie wymazały rotmistrza z kart
historii. Miano o nim zapomnieć.
A kiedy runął mur berliński, nikt
nie miał odwagi ani ochoty wrócić
do rozliczenia niewygodnego tematu, oczywiście poza najbliższą
rodziną. Nasz film "Śmierć rotmistrza Pileckiego" był dla szerokiej
publiczności pierwszym otwarciem historii o Pileckim, o jego
tragizmie. Z ciekawostek powiem,
że jego światowa premiera odbyła
się nie w Polsce, tylko w Hollywood, w kinie Sunset 5 na Bulwarze Zachodzącego Słońca. Seans
był wyprzedany, a ludzie musieli
odejść od kas, ponieważ zabrakło
biletów. Po projekcji filmu mieliśmy
porywającą dyskusję i widzowie,
głównie amerykańscy, stwierdzili,
że to nowy Sokrates, Gandhi czy też
Mandela. Ktoś nawet krzyknął,
że to nowy Chrystus. Chodziło o to,
że jest to po prostu krystalicznie
czysty i porywający w swoim ludzkim żywiole człowiek. Rotmistrz
Pilecki to jedno z najwybitniejszych
wcieleń duchowych ludzkości, był
polskim katolikiem i patriotą wierzącym w Honor, Boga i Ojczyznę,
a jego czyny dotyczyły wolności
i godności człowieka, bez podziałów na rasy i wyznania. Pilecki należy do całego świata i przemawia
uniwersalnie, bo to, co zrobił, jest
światowe.
Jego działalność i poświęcenie są teraz doceniane przez
wszystkich, podobnie jak jego
raporty, w które w czasie, gdy
je stworzył, uwierzyło jednak
niewiele osób spośród władnych
tego świata.
Po wspomnianej przeze mnie
premierze filmu w Hollywood
w 2006 roku przyszli do mnie
dwaj dziennikarze i powiedzieli,
że to jest kłamstwo, że to nieprawda. Stwierdzili, że zanim zrobią
ze mną wywiad, muszą najpierw
to wszystko sprawdzić w archiwach historycznych Holokaustu
w Waszyngtonie i w Izraelu. Zabawne było to, że po kilku miesiącach wrócili do mnie i zrobiliśmy
duży wywiad na temat "Ochotnika
do Auschwitz".

Tego wielkiego polskiego patriotę i bohatera promował Pan nie
tylko na ekranie i scenie, ale również w inny sposób. Myślę tu o audiobooku z raportem Pileckiego.
Nagrałem
dziesięciogodzinną
książkę dźwiękową, której w tej
chwili może posłuchać każdy
na całym świecie. Moja żona mówi:
"To oni ciebie sobie wybrali, a nie
ty ich". Rzeczywiście jestem pierwszym ekranowym Pileckim, pierwszym ekranowym Polańskim, nikt
przede mną tych ról nie zagrał.
Mam nadzieję, że będę pierwszym
ekranowym Norwidem. Chciałbym, żeby powstał o nim film.
Pozostańmy przy temacie filmowym. Stwierdził pan, że wymazanie rotmistrza Pileckiego z historii
w Polsce, a nawet w całej Europie
było świadomie zrobione przez
komunistów. Jednak w Stanach
Zjednoczonych takich ograniczeń
nie było, a mimo tego do tej pory
w Hollywood nie powstał poważny film na jego temat. Jak Pan myśli, dlaczego żaden ze znanych reżyserów nie sięgnął po rotmistrza
Pileckiego? Przecież jego życie
i działalność to gotowy scenariusz
na bardzo dobry film.
Ma pan rację, to temat na genialny
film. Myślę, że o rotmistrzu Pileckim powinien powstać epicki, hollywoodzki obraz, tak jak chociażby
o Gandhim, Mandeli czy o Spartakusie. Gdyby nasz bohater był innej
narodowości, już dawno powstałby o nim taki film, ale jako że był
Polakiem, jego droga na ekrany
świata jest bardziej skomplikowana. Nie tracę jednak nadziei. Udało nam się przed laty z reżyserem
Ryszardem Bugajskim stworzyć
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Miejmy nadzieję, że Pańska działalność promująca na różne
sposoby rotmistrza Pileckiego
przełoży się na to, że faktycznie
jakiś poważny reżyser zabierze
się za ten temat. Miejmy też nadzieję, że wtedy jego historia nie
zostanie zbyt sfabularyzowana
i przekłamana, bo wiemy z doświadczenia, że z tym filmowym
przekazem bywa różnie.
To bardzo ważne w przypadku
wielkich postaci historycznych,
żeby prawda o nich nie była przekłamana. W ubiegłym roku byłem
z filmem o Pileckim na A&M University w Teksasie, na University
of North Texas, a także w Minneapolis i wszędzie miałem świetnie
spotkania z publicznością. Jakieś
trzy miesiące później zadzwonił
do mnie amerykański biznesmen,
którego rodzice byli Polakami. On
nie mówi po polsku, ale tak bardzo poruszył go ten film, bohater
i spotkanie ze mną, że postanowił zrobić coś dla Polski i Polaków na obczyźnie. Zapytał mnie,
czy nie zechciałbym być częścią
jego pomysłu, który polega na tym,
że każdego roku przekaże 200 tys.
dolarów, aby jeden student kształcił się w języku polskim, poznawał
polską historię i kulturę w Saint
Thomas Akademy w Minneapolis.
Ten projekt ruszy 25 maja przyszłego roku, jestem tam zaproszony na pokaz filmu "Śmierć
rotmistrza Pileckiego" i wręczenie
pierwszemu studentowi stypendium, które trwać będzie 4 lata.
Tak więc amerykański biznesmen
polskiego pochodzenia założył
specjalną fundację im. Witolda Pileckiego i dzięki rotmistrzowi będziemy mieli co roku studenta, któ-

Pokaz filmu "Śmierć rotmistrza Pileckiego" w reż. Ryszarda
Bugajskiego w Minneapolis w Minnesocie
minimalistyczny obraz "Śmierć
rotmistrza Pileckiego", który żyje
do dzisiaj, udało się zrobić audiowizualne przedstawienie na scenie, z którym jeździłem po Ameryce i po Kanadzie. Udało się nagrać
audiobooka z "Raportami Witolda
z Auschwitz". Udało się zwyciężyć
z monodramem o rotmistrzu Pileckim na największym festiwalu
jednego aktora na świecie United Solo na Broadwayu w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. A czy powstanie
za mojego życia epicki film o Pileckim? Uważam, że każdy z nas
musi wykonywać samodzielną
swoją pracę i zadawać ważne
pytania. Dobrze, że pan pyta, dlaczego do dzisiaj nie ma epickiego
filmu o Pileckim, który jest światowym bestsellerem, samograjem,
oczywistością.

rego krew musi być przynajmniej
w 50 proc. polska, i który w Minneapolis będzie studiował polską
historię, kulturę i język.
Kończąc naszą rozmowę zastanawiam się, czego można
Panu życzyć. Myślę, że powrócę
do niedzielnej premiery w Theatre Row na Broadwayu. Tak
więc życzę, żeby amerykańscy
krytycy znów napisali, że Pańskiego monodramu nie można
przegapić, oraz że – podobnie
jak było w przypadku Pileckiego – Norwid wstrząsnął Nowym
Jorkiem.
Dziękuję bardzo. Tego nam wszystkim życzę. Serdecznie zapraszam
na amerykańską premierę.
Rozmawiał
Wojtek Maślanka
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ŚLUBOWANIE W SZKOLE POLSKIEJ PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP

Początek przygody z językiem polskim
Wojtek Maślanka

B

yły odświętne stroje, odpowiednia scenografia i rekwizyty, a przede wszystkim
polskie
symbole,
poczet sztandarowy i wspaniała
atmosfera. Ceremonia pasowania
na uczniów pierwszej klasy odbyła się w sobotę, 29 października,
i miała miejsce w szkolnym audytorium.
"Ja, uczeń Szkoły Polskiej przy
Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku ślubuję: sumiennie
i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać się,być dobrym,
uczciwym i koleżeńskim, pomagać innym w potrzebie, okazywać
szacunek starszym i dbać o dobre
imię szkoły". Takie przyrzeczenie chóralnie wypowiedziało 27
pierwszoklasistów, którzy od kilkunastu dni są już pełnoprawnymi
uczniami tzw. Szkoły Konsularnej,
ale jednocześnie wzięli na siebie
obowiązek godnego reprezentowania tej placówki oświatowej oraz
dbania o polską kulturę i tradycję,
a przede wszystkim pielęgnowania
języka polskiego. Wcześniej zostali
do tego odpowiednio przygotowani przez swoją wychowawczynię,
a także rodziców, którym bardzo
zależy na tym, aby ich pociechy
zostały wychowane w duchu polskości.
"Pasowanie na uczniów klasy
pierwszej poprzedza okres kilku
tygodni przygotowań, w którym
dzieci poznają prawa i obowiązki
ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają ojczyznę oraz symbole narodowe" – wyjaśniła podczas
okolicznościowej akademii Renata
Magiera-Cieśla, wychowawczyni
klasy pierwszej. O znaczeniu ślubowania wspomniała także Aneta
Prejsnar, dyrektorka Szkoły Polskiej
przy Konsulacie Generalnym RP
w Nowym Jorku. "Jest to niezwykle
ważne wydarzenie dla uczniów,
tym bardziej że inicjuje ich wieloletni pobyt w naszej szkole – podkreśliła. – Życzę wam, żeby nauka była
dla was tylko i wyłącznie przyjemnością, i żeby to była dla was przygoda, która się nigdy nie kończy".
W podobnym tonie wypowiedział się obecny na uroczystości
wicekonsul Stanisław Starnawski. Podziękował rodzicom za to,
że zdecydowali się posłać swoje
dzieci do polskiej szkoły i zachęcił
do współpracy z nauczycielami.
Skierował także kilka słów do dzieci. "Zapamiętajcie dobrze ten dzień,
bo to jest początek wielkiej przygody i wielu wspaniałych przyjaźni"
– podkreślił. Głos zabrał również
Łukasz Rusin, przewodniczący
Rady Rodziców: "Kochane dzieci,
życzę wam owocnej i radosnej nauki, a rodzicom gratuluję wyboru
i życzę dużo cierpliwości oraz zachęcam do współpracy".
Po oficjalnych przemowach uczniowie zaprezentowali program artystyczny udowadniając, że nie tylko
posługują się piękną polszczyzną,
ale też, że są zdolni, rezolutni i posiadają talenty aktorskie. Publiczność zgromadzona w audytorium
nagrodziła występy gromkimi brawami. Później nastąpiła ceremonia

ZDJĘCIA: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PRAWIE 30 PIERWSZOKLASISTÓW ZASILIŁO SZEREGI SZKOŁY POLSKIEJ PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W NOWYM JORKU.
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE ZŁOŻYLI W OBECNOŚCI WYCHOWAWCZYNI I DYREKTORKI TEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ORAZ WICEKONSULA I RODZICÓW.
OBIECALI BYĆ WZOROWYMI UCZNIAMI.

Pierwszoklasiści po złożeniu ślubowania otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zdjęciu także (z tyłu) dyrektorka szkoły Aneta Prejsnar (z prawej
strony), wicekonsul Stanisław Starnawski oraz wychowawczyni Renata Magiera-Cieśla
ślubowania i pasowania na pierwszoklasistów, którego dokonała
dyrektorka szkoły Aneta Prejsnar
i wicekonsul Stanisław Starnawski.
Z kolei wychowawczyni Renata Magiera-Cieśla wręczyła im okolicznościowe dyplomy. Po zakończeniu
ceremonii był czas na pamiątkowe
zdjęcia i słodki poczęstunek.
"To była wspaniała uroczystość.
Krzepiący był widok prawie 30
pierwszoklasistów pełnych energii
i zapału do nauki i wspólnego spędzania czasu w polskiej szkole. Zadowolenie wzbudza również fakt,
że ich rodzice są bardzo zaangażowani i zależy im na tym, żeby dzieci
zachowały polską tożsamość i kulturę, na którą składa się literatura,
historia i język" – powiedział "Nowemu Dziennikowi" wicekonsul
Stanisław Starnawski. Radość podkreślała także dyrektorka szkoły.
"Ceremonia ślubowania była pięknie przygotowana i poprowadzona.
Jest to tym bardziej ważne, że wychowawczyni pierwszaków jest
naszą nową nauczycielką i widać,
że ma nie tylko świetne pomysły,
ale również potrafi je wprowadzać
w życie. Dzięki temu uroczystość
wypadła bardzo dobrze, a także
można było zauważyć, że dzieci
mamy bardzo uzdolnione muzycznie, plastycznie i aktorsko, co spowodowało, że program przez nich
przedstawiony przyciągał uwagę
wszystkich. Jestem pełna nadziei,
że te dzieci, które dzisiaj ślubowały być dobrymi uczniami dotrwają do końca edukacji i za 12 lat
staną się naszymi absolwentami"
– stwierdziła Aneta Prejsnar. Komplementów pod adresem pierwszoklasistów nie szczędziła także
ich wychowawczyni. "Jest to wspaniała i wyjątkowa klasa licząca 27
uczniów. Każdy z nich na inny charakter i do każdego trzeba podejść
indywidualnie, ale widać, że chcą

się uczyć i chodzić do polskiej
szkoły. Również są bardzo aktywni
na lekcjach oraz chętnie obrabiają
prace domowe" – zapewniła Renata Magiera-Cieśla.
***
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku działa już niemal pół wieku na prawie
polskim i realizuje program kształcenia uzupełniającego. Edukacja
w niej jest bezpłatna. Placówka
ta prowadzi osiem klas na poziomie szkoły podstawowej oraz
cztery na zasadzie liceum ogólnokształcącego i pracuje w systemie dwuzmianowym. Obecnie
zatrudnia 12 nauczycieli i liczy 14
klas, z czego dwie klasy – trzecia
i szósta – są podwójne. W związku
z tzw. uzupełniającym programem
nauczania zajęcia szkolne obejmują przedmioty, których dzieci nie
mają w szkołach amerykańskich,
czyli są lekcje z języka polskiego,
geografii i historii polskiej. "Świadectwo ze szkoły amerykańskiej
wraz ze świadectwem z naszej
szkoły sprawia, że dziecko, które
np. wraca do Polski, zaczyna tam
edukację w klasie o tym samym
stopniu zaawansowania i jest traktowane tak, jakby ukończyło daną
klasę w Polsce" – wyjaśnia Aneta
Prejsnar.
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku cały
czas się rozwija i obecnie liczy
prawie 300 uczniów. "Jeszcze niedawno było ich tylko 150, a obecnie
ich liczba, mimo niedawnych ograniczeń pandemicznych, praktycznie się podwoiła" – dodała z dumą
dyrektorka szkoły. Lekcje w tej
placówce prowadzone są w polskim systemie i mają po 45 minut,
po czym następuje 5-minutowa
przerwa. Jest też tzw. długa przerwa, która liczy 15 minut. Każdy
przedmiot wykładany jest przez in-

nego nauczyciela. Natomiast klasy
– podobnie jak w Polsce – są stałe,
tzn. ich skład jest ten sam od pierwszej klasy szkoły podstawowej
aż do czwartej klasy licealnej. "Dzięki temu zawiązują się wspaniałe,
wieloletnie przyjaźnie" – podkre-

śla pani Aneta. Dodaje, że obecnie
w szkole, którą prowadzi, są dzieci byłych uczniów tej placówki,
co oznacza, że skoro posłali do niej
swoje pociechy, to musieli być bardzo zadowoleni z poziomu i atmosfery w niej panującej. ◘

Pasowania na uczniów dokonał wicekonsul Stanisław Starnawski z
dyrektorką szkoły Anetą Prejsnar

Uczniowie chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia ze swoją
wychowawczynią Renatą Magiera-Cieślą
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POLONIJNE INICJATYWY W SZKOŁACH PUBLICZNYCH W LINDEN

Biało-czerwone świętowanie
Anna Pelesz

ZDJĘCIA: ARCH. A. PELESZ

W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU SZKOŁY PUBLICZNE W LINDEN, NJ, PO RAZ PIERWSZY OBCHODZIŁY MIESIĄC DZIEDZICTWA POLSKIEGO (POLISH HERITAGE
MONTH). W SZKOLE NR 6, KTÓREJ DYREKTOREM JEST WILLIAM MASTRIANO, POWSTAŁ TZW. POLISH HERITAGE MONTH COMMITTEE, CZYLI ZESPÓŁ
PRACOWNIKÓW, KTÓRZY PODJĘLI SIĘ ORGANIZACJI WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIĘTOWANIEM MIESIĄCA DZIEDZICTWA POLSKIEGO.

Uczniowie klasy 3, po zajęciach, z nauczycielką Anną Pelesz prezentują
dwujęzyczne, polsko-angielskie książki, które przeczytali

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Publicznej Nr 6 w Linden, NJ, w biało-czerwonych ubraniach

W

w programie dwujęzycznym/ESL),
Dorota Pintado (asystentka w programie dwujęzycznym/ESL). Polskojęzyczni uczniowie stanowią
około 15 procent całej społeczności szkolnej. Oznacza to, że na 340
uczniów około 50 z nich ma polskie korzenie.
FOTO: LUDMIŁA PERZ-WINTERS

skład tego zespołu
weszły: Anna Pelesz
(przewodnicząca
komitetu, nauczycielka języka angielskiego – ESL),
Ludmiła Perz-Winters (nauczycielka w programie dwujęzycznym/
ESL), Emilia Denert (asystentka

Uczennica klasy 4 czyta książkę uczniom klasy 2. Książka nosi tytuł "
P is for Poland" i opowiada o polskich zwyczajach, kulturze i symbolach
narodowych

Obie nauczycielki, Ludmiła Perz-Winters oraz Anna Pelesz, przeprowadziły interaktywne zajęcia
z dwujęzycznymi uczniami. Nie
obyło się bez czytania polsko-angielskiej literatury oraz grania
w gry zamieszczone na portalu
polishbilingualday.com.
Większość z tych uczniów nie
należy już do programu dwujęzycznego/ESL, ale ich znajomość
języków, zarówno polskiego jak
i angielskiego, jest często imponująca. Po osiągnięciu piątego
poziomu znajomości języka angielskiego uczniowie opuszczają
program ESL. Należy podkreślić,
że opanowanie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
nie wyklucza dobrej znajomości
języka polskiego, co często obserwujemy u naszych uczniów.
Panie Emilia Denert i Dorota Pintado zaprojektowały oraz wykonały gazetkę szkolną, która
zawiera podstawowe informacje
na temat Polski, symbole narodowe,
polsko-amerykańskich
bohaterów i sławne osoby oraz
najczęściej używane zwroty
w języku polskim. Polskojęzyczni
studenci mieli możliwość uczenia swoich angielskojęzycznych
rówieśników
podstawowych
zwrotów w języku polskim, takich jak „dzień dobry?”, „co słychać?” i „do widzenia!”.
Komitet Miesiąca Polskiego Dziedzictwa, wraz z dyrektorem
szkoły, zachęcił całą społeczność
szkolną, aby ubrać się w kolory
biały i czerwony. W dniu, kiedy
wiele osób pozytywnie odpowiedziało na to zaproszenie, zrobiono wspólne zdjęcie, do którego
pozowało blisko 70 osób.
Miesiąc Polskiego Dziedzictwa

oraz Polonijny Dzień Dwujęzyczności zostały wpisane do szkolnego kalendarza i mamy na-

dzieję, że rozpoczęta w tym roku
tradycja będzie kontynuowana
w przyszłości. ◘

POLSKO-AMERYKAŃSKIE
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

Kopciuszek Daycare
• od 12 lat zapewnia najwyższej jakości dwujęzyczną edukację przedszkolną dzieciom w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
• pełne przygotowanie do nauki w klasach z programem Dual Language
• wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
• zajęcia dostosowane do wieku i rozwoju psychosocjalnego dziecka
• zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu
• duży ogródek przystosowany do zapewnienia dzieciom właściwej
stymulacji moto-sensorycznej
• gry i zabawy
• indywidualne podejście do każdego dziecka
• program dla dzieci szkolnych z możliwością uczestnictwa w remote
learning pod nadzorem nauczycielki
• rozwój socjalno-emocjonalny nadzorowany przez właścicielkę
przedszkola - psycholog dr Monikę Herrerę

Kopciuszek Daycare
60-11 71ST AVE RIDGEWOOD, NY 11385

TEL.: (718) 366 2853
FAX: (718) 366 2854
EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM
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KONCERT O POKÓJ
Elżbieta Popławska

H

obojętna na wydarzenia, które w różnych wymiarach dzieją się wokół nas. Stąd też pomysł
na koncert z przesłaniem o pokój na świecie.
Chór wystąpił pod batutą Sabiny Nemtusiak –
od roku wpółpracującą z chórzystami – i przy
akompaniamencie Łukasza Plisa.
Koncert składał się z dwóch części: pierwsza

to retrospekcja własnej działalności i współpracy z Centrum Polsko-Słowiańskim, które
w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Marian Żak – prezes CPS – w swoim wystąpieniu
podziękował za współpracę i życzenia. W tej
części – tzw. Wspomnienie Rocznic Listopadowych – chórzyści zaśpiewali m.in. pieśni:

„O Matko Miłościwa”, „Białe róże”, „Bywaj
dziewczę zdrowe”, „Piechota”, „Maki”.
W przerwie wieloletnia członkini chóru Wanda Wójcik recytowała swoje wiersze. Chórzyści przygotowali też loterię fantową – można
także było kupić pyszne ciasto domowego wypieku i kawę za przysłowiowego dolara. ◘

ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

ejnał to jeden z najlepiej rozwijających się chórów Dystryktu VII, członek Związku Śpiewaków Polskich
w Ameryce od 1988 roku. Bardzo
zaradna i pracowita grupa chórzystów nie
tylko zwiększyła swoje szeregi, przyjmując
kilku nowych członków, ale nie pozostaje

Chór Hejnał, Łukasz Plis (pierwszy z lewej), Sabina Nemtusiak (druga z lewej), Ewa Łoskot (z prawej – przed
mikrofonem) zapowiada poszczególne utwory

OPTOMETR A
d r R y s z a r d Pa s k o w s k i
Prezes CP-S Marian Żak dziękuje chórowi Hejnał za dotychczasową współpracę

Badanie oczu za pomocà najbardziej nowoczesnych
aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy
szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.
4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

INCOME
TAX

718.439.7070

LEON FUKS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

KSIĘ
GO
MÓW WY
I
POLS PO
KU

PONAD 30 LAT PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
PROFESJONALNE USŁUGI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH, FIRM I KORPORACJI.

Rozliczenia podatkowe w tym lata ubiegłe
Rozliczanie podatków dla korporacji i spółek
$ Konsultacje dla nowych biznesów
$ Reprezentacja w IRS (przy kontrolach podatkowych)
$ Finansowe planowanie i porady podatkowe
$ Księgowość dla biznesów
$ Amerykańskie rozliczenia dla osób mieszkających poza USA
$
$

W loterii wzięło udział wielu słuchaczy koncertu

Loteria sprawiła wszystkim wiele radości

31-53 Crescent Street, Astoria NY 11106 | (718) 726-6080, (718) 726-8722 fax
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UNIKALNA WYSTAWA W ODDZIALE UNII W GARFIELD

KAZIMIERZ GÓRSKI – trener tysiąclecia
Janusz M. Szlechta

twarcia tej wystawy
dokonał w poniedziałek, 7 listopada, o godz.
12:30 Jerzy Karwowski
– prezes Polish American Cultural Sport and Business Society of
Stamford w stanie Connecticut,
prezes klubu piłkarskiego Olympia Stamford, wieloletni przyjaciel Kazimierza Górskiego. Wcześniej, od 13 października, była
prezentowana w oddziale głównym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy McGuinness Boulevard na Greenpoincie.
Kazimierz Klaudiusz Górski
urodził się 2 marca 1921 roku
we Lwowie. Tam zaczął grać
w piłkę nożną na pozycji napastnika w RKS Lwów, potem
w Spartaku Lwów i Dynamie
Lwów. Świetnie zapowiadającą
się karierę piłkarską przerwała II
wojna światowa. Po wojnie (19451953) był piłkarzem CWKS Legia
Warszawa. 26 czerwca 1948 r.
po raz pierwszy i ostatni zagrał
w reprezentacji Polski w meczu
towarzyskim z Danią – niestety,
nasi ponieśli klęskę, przegrali
0:8. Po zakończeniu kariery zawodniczej Kazimierz Górski zajął
się pracą szkoleniową. Trenował
zawodników Legii Warszawa,
Gwardii Warszawa i w innych
klubach.
1 grudniu 1970 r. został trenerem pierwszej reprezentacji
Polski. Debiutował spotkaniem
ze Szwajcarią – Polacy wówczas
wygrali 4:2. Z reprezentacją Polski Górski osiągnął historyczne
sukcesy. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r.
jego drużyna zdobyła złoty medal. Dwa lata później wywalczyła
srebrny medal na mistrzostwach
świata w Niemczech. W 1976 r.
przyszedł kolejny sukces – srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. W latach

ZDJECIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

O

W ODDZIALE POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ W GARFIELD, NJ, ZOSTAŁA OTWARTA UNIKALNA WYSTAWA
PT. „100. ROCZNICA URODZIN KAZIMIERZA GÓRSKIEGO, TRENERA TYSIĄCLECIA“. MOŻNA JĄ OGLĄDAĆ DO SOBOTY, 19 LISTOPADA.

Wystawa poświęcona Kazimierzowi Górskiemu w siedzibie PSFCU w Garfield, NJ
1971-1976 drużyna narodowa rozegrała 73 oficjalne mecze, w tym
45 zwycięskich, a 12 zakończyło
się remisami. Nie ulega wątpliwości, że Kazimierz Górski to najbardziej utytułowany szkoleniowiec
w historii polskiego futbolu, zasłużenie określany mianem Trenera
Tysiąclecia.
Idea stworzenia wystawy narodziła się w Fundacji Kazimierza
Górskiego w Warszawie, a pomysłodawczynią była wnuczka pana
Kazimierza, która mieszka w Grecji. Wystawa powstała z okazji
100. rocznicy urodzin Kazimierza
Górskiego, przypadającej w marcu 2021 r. Najpierw została pokazana we wrześniu 2021 w dwóch
miejscach na terenie Ukrainy:
we Lwowie (rodzinnym mieście
Kazimierza Górskiego) i w Łucku.

Potem byla prezentowana w kilku szkołach imienia Kazimierza
Górskiego w Polsce, w Sejmie RP
i na Uniwersytecie Warszawskim.
Do Nowego Jorku przyleciała
z inicjatywy Jerzego Karwowskiego. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa została
sponsorem wystawy w USA.
„Na początku marca tego roku
zostałem zaproszony na odsłonięcie wystawy poświęconej Kazimierzowi Górskiemu
na Uniwersytecie Warszawskim.
Od razu pomyślalem, że byłoby
fajnie, gdyby udało się ją przywieźć do Stanów Zjednoczonych
i pokazać Polonii – powiedział Jerzy Karwowski „Nowemu Dziennikowi“. – Każdy Polak, który interesuje się sportem, a zwłaszcza
piłką nożną, doskonale wie, kto

Na tle wystawy stoją od lewej: Rita Kotyński – menedżer oddziału Unii, Jerzy Karwowski, pracownice Unii,
ochroniarz Krzysztof Mikulski i Artur Dembiczak (z prawej), były piłkarz Olimpii Stamford

to był Kazimierz Górski. To był
najlepszy trener naszej drużyny narodowej w historii. Był
niezwykle porządnym człowiekiem, wspaniałym mentorem
i ojcem piłkarzy. Ze średniaków
uczynił wspaniałych piłkarzy.
Znałem pana Kazimierza prawie
40 lat. W roku 2002 zaprosiłem
go na 10-lecie naszego klubu
Olimpia Stamford. Zagraliśmy
wtedy mecz z Orłami Górskiego
w New Britain, CT. Przegraliśmy
3:4. Cztery lata później byłem
na jego pogrzebie w Warszawie –
zmarł 23 maja 2006 r.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie została zorganizowana
gala z okazji 50. rocznicy zdobycia przez reprezentację prowadzoną przez Kazimierza Górskiego złotego medalu olimpijskiego
w Monachium. Byłem na tej gali.
Wzięli w niej udział również piłkarze z tamtej drużyny: Stanisław Oślizło, Lesław Ćmikiewicz,
Kazimierz Kmiecik, Włodzimierz
Lubański, Zygfryd Szołtysik, Grzegorz Lato, Jerzy Gorgoń i Hubert
Kostka. Niestety, większość z nich

już odeszła. Była to wspaniała
drużyna i nie wiem, czy doczekamy się takiej drugiej“ – podkreślił
pan Karwowski.
Opowiedział też, jak wystawa trafiła do Stanów Zjednoczonych.
„Zajęło mi to trochę czasu. Jeździłem do Ministerstwa Sportu
i Turystyki, bywałem w siedzibe
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie, no i teraz Polonia
w USA może oglądać tę wystawę.
Ja się nią zajmuję i staram się, aby
była wystawiana w różnych miejscach i aby jak najwięcej ludzi
ją zobaczyło. W oddziale PSFCU
w Garfield będzie prezentowana
dwa tygodnie, do 19 listopada.
Potem można ją będzie oglądać
w oddziale Unii w Linden, NJ,
a następnie w głównej siedzibie Unii w Fairfield, NJ. Stamtąd
zawiozę ją do Chicago. Będę się
też starał, aby została pokazana
w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po tych wszystkich prezentacjach, które potrwają co najmniej
kilka miesięcy, wystawa wróci
do głównej siedziby Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i zostanie jej własnością“ –
wyjaśnił Jerzy Karwowski.
Kazimierz Górski wielokrotnie
spotykał się z Polonią w USA.
Wielu na pewno pamięta wspaniałe spotkanie z nim w Polsko-Amerykańskim Centrum Kultury w Passaic, NJ. Teraz wraca
do nas dzięki wystawie. Możemy
na niej oglądać zdjęcia z jego lat
młodzieńczych, które spędził
we Lwowie oraz przebieg kariery
jako zawodnika, a potem trenera.
Pokazane i opisane są jego relacje
rodzinne, o których nigdy oficjalnie nie mówił, no bo piłka była
ważniejsza.
Przy okazji otwarcia wystawy
Jerzy Karwowski wręczył Ricie
Kotyński – menedżerce oddziału
PSFCU w Garfield – Medal Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Srebrny Medal Fundacji Kazimierza Górskiego, jako
wyraz wdzięczności za pomoc
w prezentacji wystawy i za promowanie wspaniałych osiągnięć
naszego Trenera Tysiąclecia. ◘

Jerzy Karwowski oficjalnie dokonał otwarcia wystawy „100. rocznica
urodzin Kazimierza Górskiego, Trenera Tysiąclecia“
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Klinika
Psychologiczna

NADZIEJA
zaprasza:

Licencjonowana psycholog dr Monika Herrera
oferuje konsultacje, serwisy pomocnicze, badania psychologiczne i terapie:
• w języku polskim, angielskim i hiszpańskim
• dla osób w każdym wieku (od 3 letnich dzieci do osób w sędziwym wieku)
• w szerokim zakresie schorzeń: zaburzenia neurorozwojowe, ruchowe, poznawcze, neurodegeneracyjne, udary, urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), epilepsje, zaburzenia zachowania, zaburzenia
psychologiczne/ psychiatryczne, trauma oraz opoznienia rozwojowe.

Dr Monika Herrera jest certyﬁkowaną specjalistką w leczeniu
demencji (ECDCS) i ADHD (ADHD-CCSP oraz w terapii dialektycznej (C-DBT)
Klinika NADZIEJA oferuje:
 terapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne,
 badania psychologiczne oraz tzw. serwisy wspierające dla pacjentów oraz ich rodzin,
 trening dla rodziców,
 leczenie depresji i problemów z samooceną,
 testy osobowości, badanie inteligencji oraz funkcji mózgu,
 pomoc oﬁarom molestowania seksualnego i przemocy w rodzinie,
 pomoc w leczeniu przewlekłego bólu
New York City – 90 Broad St, 10th Floor, # 1012, New York, NY 1000
New Jersey – 101 Hudson St, 21st ﬂoor, Jersey City, NJ 07302
Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 4pm – 9 pm
Tel.: (646) 725 2719  Fax: (347) 763 2044
e-mail: monikaherrera@hope-psychology.com • drmonikaherrera@gmail.com
www.hope-psychology.com

MIKOŁAJ MATEUSZ MADEJ, ESQ.
The Polish Crusader / Polski Wojownik

Prawnik zajmujący się sprawami
uszkodzeń cielesnych i błędów medycznych
Jesteśmy rmą z 35-letnim doświadczeniem, zajmujemy się wypadkami losowymi:
potknięcie/upadek, poślizg/upadek; wypadkami samochodowymi;
wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć
w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Surdez & Perez, P.C. przedkłada jakość ponad ilość. Jest to nasz priorytet nr 1.
Otrzymasz indywidualną pomoc od członka zespołu Surdez & Perez, P.C.
znającego każdy aspekt sprawy.

Aby uzyskać bezpłatną konsultację w języku polskim,
nie wahaj się zadzwonić:

(347) 753-8389
Surdez & Perez, P.C. Steinway Street, Suite 401; Astoria, New York 11103
Prior results do not guarantee a similar outcome
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TEREN NIEOGRODZONY

PIĘCIOLINIA
ZE SZCZĘŚLIWYCH PRZYPADKÓW
Eliza Sarnacka-Mahoney

Była z pokolenia urodzonych
w czasie wojny, dzieckiem rodziców też naznaczonych wojną,
produktem niewyobrażalnej biedy i traum, które były jak permanentnie zasadzony na głowę czarny worek. Świat tylko w wąskich
otworkach wyciętych na oczy,
poza tym ciemność, duszność
i strach, że złe nieustannie czai
się za każdym rogiem.
Skąd mi się brała ufność do ludzi i całego tego złego świata?
Skąd siła, by po każdej porażce,
zawodzie stawać z powrotem

Trzeba zacząć uczyć dzieci nie tego, jaki świat
jest naprawdę, ale tego, jak na niego patrzeć, żeby
aż tak nie bolał i nie raził w oczy.
na nogi i iść dalej? Może sprawiły to gwiazdy, które uwielbiałam
oglądać w nocy z okna? Może
iskry lecące na skutek ścierania
się wtedy ze sobą poważnych
sprzeczności? Z jednej strony
czarne przestworza budziły
we mnie lęk swym ogromem,
nieskończonością. Z drugiej
jednak dawały poczucie ulgi.
Ogrom świata działał na moją korzyść. Jeśli jakaś jego część mnie
przytłoczy, zrani, oszuka, zawsze
mogę spróbować gdzie indziej.
W innym miejscu. Z innymi ludźmi. Na innych zasadach.
Dziś myślę, że chyba był to rodzaj
tarczy obronnej, choć kto mi ją
dał, nie mam pojęcia. Czy Anioł
Stróż, czy jedna z tych dalekich
gwiazd, czy może po prostu rozpacz w oczach mojej matki, przed
którą całe życie uciekałam?
Usiadłam obok Młodszej na kanapie. Nic jej o żadnych gwiazdach i tarczy oczywiście nie powiedziałam. Otworzyłam stronę
Amazona i pokazałam historię
zamówień na moim koncie.
– “The Rise and Reign of Mammals”. Steve Brusatte – przeczytała. – I co z tego?
– Podobno fascynujący thriller

na niego patrzeć, żeby aż tak nie
bolał i nie raził w oczy. I że może
to jest wręcz reguła, którą trzeba
zacząć stosować po tym, jak już
uda nam się wychować dziecko
na człowieka rozróżniającego
między dobrem a złem, i prawdą a kłamstwem?
Z tym, że ja też byłam w top rodzicielskiej formie i chyba musiałabym postradać zmysły, żeby
otwierać puszkę tej Pandory.
– Zgoda – odpowiedziałam. – Nie
unikniemy ich.
– Ale? – Młodsza zmrużyła wyczekująco oczy. – Na pewnie jest
jakieś ale. Rodzice zawsze mają
swoje ale.
– Ale myślę, że umiesz odpowiedzieć sobie na to pytanie sama.
Chwilę pomilczałyśmy. Młodsza
przysunęła się bliżej.
– Ale chodzi o to, żeby zawsze iść
dalej, tak? – Westchnęła i położyła mi głowę na ramieniu.
Położyłam głowę na jej głowie
i słuchałam jej śpiewu. Milionów
lat ewolucji rozbrzmiewającej
idealną harmonią na pięcioliniach ze szczęśliwych przypadków. ◘

PSYCHIATRA
DAVID BROŻYNA, M.D.
Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

LECZENIE
 ADHD
 DEPRESJI  LĘKÓW
 NERWIC  UZALEŻNIEŃ

EKSPERTYZY SĄDOWE
tel: 201-939-5500

85 Orient Way, 1 Piętro
Rutheford, NJ 07070
MÓWIMY PO POLSKU

www.DavidBrozynaMD.com
Komfortowa i bezbolesna
opieka dentystyczna
dla Ciebie i Twojej rodziny
• Pro laktyka i okresowe czyszczenia
• Kosmetyka dentystyczna
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egzaminu. Ani tego, ani żadnego innego. Taki chwilowy ukłon
w stronę dzieciaków, które ostatnie lata liceum musiały przetrwać
jak żołnierze na froncie. Przejść
suchą stopą przez pole minowe
fundamentalnych zmian całego
systemu edukacji. Z obitą głową
i duszą w ogóle zejść z pola bitwy,
co dopiero troszczyć się o to, jak
świecą się guziki na mundurze.
Gdy po wielu po dniach uczciwej
i systematycznej nauki Młodsza zasiadła do testu próbnego,
uzyskała wynik gorszy niż ten
z pierwszego podejścia. Człowiek, który jeszcze nie zaznał
w życiu zbyt wielu porażek – cudowny przywilej młodości – odmówiła się z tym pogodzić. Dwa
i dwa zawsze przecież powinno
dawać cztery, praca przynosić
efekty, a każda inwestycja adekwatne zwroty.
– Boże, jaka ty jesteś naiwna! –
powtarzała moja mama przez
całe moje dzieciństwo i młodość. I obowiązkowo dorzucała:
– Skąd ci się to bierze? Przecież
życie to wyłącznie porażki, wiatr
w twarz i ludzie, którzy ci życzą
połamania kręgosłupa, tylko
ci tego nie powiedzą w oczy.

o tym, jak się wyłoniliśmy z mroków ewolucji.
– W sensie, że my, ludzie?
– W sensie, że każdy gatunek, który nas poprzedził w naszej ziemskiej historii.
– Ale dlaczego thriller? – Młodsza
otarła łzy.
– Mam nadzieję się tego sama

dowiedzieć. Jak jednak wynika
z recenzji – dlatego, że za każdym bez wyjątku, decydującym
zakrętem ewolucji stały ponoć
zawsze dwa czynniki, równie
ważne i równie potrzebne. Jeden
to wielka katastrofa, drugi to niesamowity łut szczęścia.
– Aha! – Przewróciła oczami
Młodsza. – I chcesz mi przez
to powiedzieć, żebym się nie
martwiła, bo skoro teraz mi nie
poszło, to na prawdziwym egzaminie mi się poszczęści. Wow.
Nie stać cię na więcej?
Choć przygnębiona, moja nastolatka była w top formie, jeśli
chodzi o prowadzenie rozmowy
z rodzicami.
– Czasami nieszczęścia po prostu się wydarzają i nic z nich
nie wynika. Czasami dzieje się
niesprawiedliwość i nigdy nie
zostaje wynagrodzona. Czasami coś jest złe i brzydkie i nie
ma żadnej korekty, żeby to zmienić. Trzeba z tym po prostu żyć.
I co ty na to?
A ja na to, że czasami trzeba zacząć uczyć dzieci nie tego, jaki
świat jest naprawdę, ale tego, jak

COSMETIC

eśli ktoś w tym domu mógłby powiedzieć coś o niesprawiedliwości, to na pewno ona. Od zakończenia
studiów minęło już kilka miesięcy, a wciąż zdarzają się jej
ataki złości lub podszyty żalem
płacz na wspomnienie ostatnich
dwóch i pół roku. Wiele oddałaby za to, by studia jeszcze trwały.
Wymarzyła je sobie i były marzeniem, które zostało brutalnie
przerwane. A potem wywrócone
do góry nogami, zniekształcone, zdeformowane. Gdy wróciło,
było co prawda jak odbicie w lustrze, ale popękanym oraz pełnym zacieków i plam.
Młodsza przygotowuje się do egzaminu SAT. Pisała go już raz –
w czasie, gdy chodziła do szkoły
co drugi dzień, wejść mogła tam
tylko w maseczce, której nie zdejmowała potem przez 7 godzin,
a cały świat wciąż budził się rano
z poczuciem, że stoi na szklanym
moście przewieszonym przez
urwisko, w którym jest pełno pęknięć i nie wiadomo, czy da radę
przejść po nim na drugą stronę.
Wyniki z pierwszego podejścia
miała przyzwoite, ale już wtedy
planowała powtórkę. Nie odwiódł jej od tego pomysłu nawet
fakt, że uczelnie, gdzie ma zamiar
składać papiery, nie wymagają
w tym tej chwili wyników tego

FOTO: PEXELS
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– ALE TO NIESPRAWIEDLIWE! – MŁODSZA ZERWAŁA SIĘ OD STOŁU I UCIEKŁA NA KANAPĘ, A PO CHWILI DOBIEGŁ NAS JEJ PŁACZ.
SPOJRZELIŚMY PO SOBIE Z MĘŻEM. STARSZA ZAMACHAŁA RĘKAMI, ŻEBY JEJ DO TEGO ABSOLUTNIE NIE MIESZAĆ.
ODNIOSŁA SWÓJ TALERZ DO ZMYWARKI I WRÓCIŁA DO WŁASNEJ NAUKI.

Bedford
Dentistry

PC

Joanna Zimny, DDS

• Korony, mostki, licówki
• Wybielanie
• Invisalign® - aparaty ortodontyczne
• Endodoncja - leczenie kanałowe
• Laserowe leczenie chorób dziąseł
• Protezy ustabilizowane na implantach

www.BedfordDentistryPC.com
e-mial: drjoannazimny@yahoo.com
Większość ubezpieczeń
honorowana

• Implanty w dniu usunięcia zęba
• Cyfrowy rentgen i wewnątrzustna kamera

The Clear Alternative to Braces
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POLONIA

W CRACOVII MANOR

polskie serca biją mocno
Janusz M. Szlechta

ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

BAL Z OKAZJI 85-LECIA POLSKIEGO DOMU CRACOVIA MANOR W WALLINGTON,
NJ, ODBYŁ SIĘ W SOBOTĘ, 5 LISTOPADA. BYŁO TO WYDARZENIE, KTÓRE
PRZYCIĄGNĘŁO LICZNE GRONO POLONII I WSPANIAŁYCH GOŚCI. NA PEWNO
ZAPISZE SIĘ W HISTORII TEGO MIEJSCA I MIASTA.

Członkowie zespołu Polish American Folk Dance Company pozują do zdjęć z konsulem
Stanisławem Starnawskim, prezes Cracovii Grażyną Torbus i innymi gośćmi

PrzyJdŹ i PrzekonaJ się
o naszycH WielkicH zniŻkacH!
Bogaty wybór wędlin własnego
wyrobu, przygotowanych
codziennie w naszej masarni!
Promocyjne ceny czekają na Ciebie!
Wędzona kiełbasa • kabanosy • krakoWska • Wędzony boczek • smoked butts • salceson • mortadela

Bogdan Chmielewski i Marlena Michałowska, w imieniu PSFCU, wręczyli piękne kwiaty
Grażynie Torbus, prezes zarządu Cracovii
kielbasy

kiszka

polędwica

parówki

Pomijamy Pośredników!
u nas najniższe ceny!

schmalz’s european Provisions

66 FADEM ROAD, SPRINGFIELD, NJ 07081 | TEL. (973) 379-4662 FAX (973) 379-4933

Przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy stole. Pierwszy z prawej
– Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy

GODzINy OTwARcIA: wTOREk, śRODA, czwARTEk, PIąTEk: 11AM – 3PM, SObOTA 7AM – 1PM

sales@schmalzs.com

www.schmalzs.com

TERESA’ S HERBS AND FLOWERS LLC.
Jest do sprzedania, w sercu małej Polski - w NEW BRITAIN !
***
Biznes założony 32 lata temu, ciągle pod zarządem właścicielki.
***
Jest to miejsce nietuzinkowe, pięknie pachnące zaaranżowanymi
kwiatami (na różne okazje), ale przede wszystkim służące pomocą
ziołami i naturalnymi specyfikami, po które klienci
(szczególnie z Europy) chętnie sięgają.
***
Jeżeli jesteś entuzjastką /stą leczenia naturalnego
masz ku temu serce i wiedzę umów się ze mną na spotkanie
***

Do tańca grał i śpiewał zespoł Vox Polonia (od lewej): Robert Stopa,
Wiktor Ziółkowski, Anna Serafin, z tyłu DJ Piotr Dziób

Teresa właścicielka: 860 229 64 70
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DZIENNIKARKA RITA COSBY
BYŁA Z NAMI

Wojtek Ziębowicz (na scenie z mikrofonem, obok niego Zuzanna Ducka) opowiedział o tym, co łączy go z Cracovią, a potem zaprosił do wspólnego
zdjęcia członków zarządu, działaczy sportowych, przedstawicieli PSFCU, marszałków Parady Pułaskiego i innych gości

W

kwietniu 1935 roku
zawiązał się komitet,
którego celem było
stworzenie Polskiego Domu. To był właśnie początek
dzisiejszej Cracovii Manor. Z powodu pandemii bal upamiętniający to historyczne wydarzenie
został przełożony o dwa lata. Jego
uczestnicy otrzymali pięknie wydaną księgę pamiątkową, w której
jest opisana historia tego domu.
W balu wzięli udział przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz licznych
polonijnych organizacji i firm.
TAM DOM MÓJ,
GDZIE SERCE MOJE
Galę prowadziła Zuzanna Ducka,
profesjonalna śpiewaczka i dziennikarka (przed laty pracowała
w „Nowym Dzienniku“). To ona
zaśpiewała hymn polski, a hymn
amerykański Wojciech Bonarowski. Potem powitała gości.
„Od samego początku, gdy tylko
Cracovia Manor oficjalnie otworzyła swoje podwoje, okazało się,
że jest miejscem niezmiernie ważnym dla Polonii w stanie New Jersey i nie tylko – powiedziała między
innymi Zuzanna Ducka. – Miejsce
to – jak sami państwo z pewnością
czujecie – stworzone zostało z miłością i od zawsze miało niesamowitą,
pozytywną energię. Przez niemal
100 lat odbyła się tutaj niezliczona
liczba wesel, komunii, koncertów,
spotkań, wieczorków tanecznych
czy poetyckich, imprez świątecznych i rocznicowych. Wszystkie
te emocje i wspomnienia są wciąż
obecne w tych niemal stuletnich
murach. Naprawdę nie dziwi fakt,
że po dziś dzień Cracovia Manor
– wspaniale odnowiona dzięki wysiłkom Rady Dyrektorów, pomocy
sponsorów i przyjaciół – jest jednym z najbardziej popularnych polonijnych miejsc w całym New Jersey! Jestem przekonana, że będzie
tak jeszcze co najmniej przez kolejne 85 lat. Przypomina mi się stare,
polskie powiedzenie: tam dom mój,
gdzie serce moje. Myślę, że wszyscy dziś czujemy, że w Cracovii
Manor polskie serca biją szczególnie mocno!“ – podkreśliła. Życzyła
wszystkim wspaniałej zabawy.
Do życzeń dołączyła się Grażyna
Torbus, prezes zarządu Cracovii
Manor.

Drugą dużą niespodzianką było
pojawienie się Rity Cosby – znanej
amerykańskiej dziennikarki i pisarki, której ojciec był powstańcem
warszawskim. Wygłosiła płomienne przemówienie. Podziękowala
za zaproszenie i za to, że może
być w takim miejscu i w takim towarzystwie. Oczywiście życzyła
wszystkim wspaniałego wieczoru,
a Cracovii – kolejnych lat owocnej
działalności dla Polonii.
O możliwość wyrażenia swoich
emocji poprosił również znany
działacz i dziennikarz sportowy
Wojciech Ziębowicz. Podkreślił,
że Cracovia jest bardzo ważna
dla Polonii. To tutaj właśnie powstał Polonijny Związek Klubów
Piłkarskich, którego był współzałożycielem. Cracovia stała się
siedzibą tej organizacji. Dodał,
że poświęcił wiele czasu i wysiłku
dla Cracovii, uczestnicząc w pracach remontowych. Właśnie jego
zasługą jest to, iż wnętrze Cracovii
zostało pięknie pomalowane. Pomagały mu w tym żona i córka.

„Drodzy przyjaciele, ta uroczystość jest dla nas wszystkich wydarzeniem, które zdarza się raz
w życiu. Cracovia przez lata przeszła wiele modernizacji, aby wszyscy mogli się cieszyć będąc tutaj.
Zawsze staramy się, aby panowała
tu rodzinna atmosfera i aby czas
spędzony z nami był niezapomniany. Serdecznie dziękuję wszystkim
naszym sponsorom, bo bez nich
ten wieczór nie byłby możliwy.
Szczególne podziękowania składam wszystkim zebranym wspaniałym gościom. Bez waszego
wysiłku i wsparcia tak piękne wydarzenie, jak ta 85. gala, nie miałoby miejsca. Na zakończenie przytoczę moje ulubione powiedzenie:
‚Stań wysoko w tłumie i lśnij ponad
resztą‘. Wierzę, że właśnie to Cracovia Manor stara się osiągać
każdego dnia, z całym waszym
wsparciem. Proszę cieszyć się tym
spektakularnym,
niezapomnianym wydarzeniem“ – powiedziała
pani prezes.

Przy jubileuszowym torcie stoją członkowie zarządu (od lewej): Małgorzata Majcherczyk, Krzysztof Rychter,
Witold Bagiński, prezes Grażyna Torbus, Witold Kulesza, Bożena Urbankowska, Sławek Gancarz, Krystyna
Bladek (członkini Komisji Nadzorczej) i Andrzej Łukaszek

WIELE DOBRYCH SŁÓW...
Stanisław Starnawski, wicekonsul w Konsulacie Generalnym
RP w Nowym Jorku, stwierdził,
że „to niezwykłe być tutaj i widzieć
tak wspaniałe miejsce, które funkcjonuje jako biznes, a jednocześnie ludzie, którzy je tworzą, mają
w sercu polskość i przyciągają Polonię. To jest niezwykły skarb. Proszę, również w imieniu konsula generalnego, aby ten skarb wspierać
i pielęgnować, aby Cracovia wciąż
służyła Polonii i pielęgnowała polskość“ –podkreślił mówca.
W imieniu Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej wiele ciepłych słów pod adresem
jubilatki wypowiedział Bogdan
Chmielewski, dyrektor wykonawczy tej instytucji. „Pragnę złożyć
zarządowi Cracovii Manor – pani
prezes Grażynie Torbus i całej
Radzie Dyrektorów – serdeczne
gratulacje za te 85 lat, za ten sukces, jaki Cracovia odniosła. Jest
to wynik waszej ciężkiej pracy.
Jest to wynik pracy tych wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w budowę Domu Polskiego
i jego działalność przez te 85 lat.
Jest to, niestety, jeden z nielicznych
sukcesów, który widzimy na polonijnej mapie. Z tego co wiem, jest
to jeden z dwóch Polskich Domów,

które ocalały na wschodnim wybrzeżu USA. Drugi to jest Polski
Dom Narodowy na Greenpoincie.
Jest to więc bardzo ważne, abyśmy my, jako Polonia, wspierali
ten dom, aby przetrwał następne 85 lat – w co ja bardzo wierzę.
Czytając w księdze pamiątkowej
o historii Cracovii zauważyłem,
że były przed nią różne wyzwania,
które musiała pokonać. Zawsze
możecie liczyć na Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową.
Mam nadzieję, że spotkamy się
na kolejnym balu z okazji 100-lecia
Polskiego Domu Cracovia Manor!“
– zaakcentował Bogdan Chmielewski. Po wystąpieniu, wraz z Marleną Michałowską, która pełni funkcję menedżera w oddziale Unii
w Wallington, NJ, podeszli do stolika, przy którym siedziała prezes
Cracovii Grażyna Torbus i wręczyli jej piękny bukiet kwiatów.
Na scenie pojawiło się kilku specjalnych gości, którzy dziękowali
za zaproszenie na bal i życzyli
zarządowi Cracovii sił, optymizmu i sukcesów w kierowaniu
tym wspaniałym Polskim Domem.
Wśród nich byli: Tom Duch – Bergen County Administrator and County Counsel, który w 2018 roku
był głównym Marszałkiem Parady
Pułaskiego; Franciszek Piwowar-

czyk – Irvington Police Deputy
Chief, czyli zastępca komendanta
głównego policji w Irvington, NJ,
członek Rady Dyrektorów PSFUK,
który 13 października został wybrany głównym na Marszałka
Parady Pułaskiego 2023; Khaldoun Androwis – radny Wallington,
Tomasz Adamek – polski mistrz
boksu; Jadwiga Kopala – Wielka Marszałek Parady Pułaskiego
2020-2021.
Po tym gorących wystąpieniach
ksiądz Feliks Marciniak, proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Wallington, poprowadził modlitwę za Cracovię, za jej
dobrą przyszłość, a potem życzył
wszystkim udanej, pełnej radości
zabawy.
No i właśnie nadszedł czas na zabawę. I tu była niespodzianka.
Zabawę rozpoczął zespół folklorysytczny Polish American Folk
Dance Company, który przyjechał
specjalnie z Greenpointu. Cztery
pary zatańczyły krakowiaka i polkę, a potem poprosiły gości do poloneza.
Na parkiet porwał wszystkich zespół Vox Polonia. Grał różnorodną
muzykę, a Anna Serafin i Wiktor
Ziółkowski naprawdę świetnie
śpiewali, więc taniec był prawdziwą radością.

Wojtek zaprosił przed sceną członków zarządu Cracovii, przedstawicieli PSFCU, Tomasza Adamka,
członków ZPKP i innych gości
– do wspólnego zdjęcia. Kiedy zakończyła się sesja fotograficzna,
na salę został wniesiony ogromny tort z cyframi „85“ i symbolem
Cracovii. Zapłonęły na nim świece, zgromadzeni na sali zaśpiewali
„Sto lat“ dla członków aktualnego
zarządu, ale też dla tych wszystkich, którzy w przeszłości pracowali dla tego Polskiego Domu.
Minutą ciszy oddano hołd tym
wszystkim, którzy byli związani
z Cracovią, ale... odeszli na zawsze.
Potem Grażyna Torbus pokroiła
tort i każdy miał okazję zjeść przynajmniej nieduży kawałek. Był naprawdę pyszny.
Tort był zwieńczeniem tych
wszystkich posiłków, które były
serwowane dla gości. Duży wybór
świetnie przygotowanych pyszności zapewnił znany sklep Bratek
Deli. A do tego był otwarty bar.
No i wspaniała atmosfera. Zabawa
zakończyła się o godzinie 2 w nocy.
Na pewno bal ten pozostanie
w pamięci jego uczestników. Był
bowiem okazją do spotkania się
osób związanych z Cracovią, dobrych wspomnień i pozytywnego
myślenia o przyszłości. ◘
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WIELOKULTUROWY POCIĄG PĘDZI!
Elżbieta Popławska

F

estiwalowe otwarcie (i zakończenie) od wielu lat
odbywa się w gościnnych
salach Konsulatu Generalnego RP, najpiękniejszej rezydencji na Manhattanie (dzielnica
Murray Hill), wybudowej w stylu
beaux-arts, której wnętrza są równie atrakcyjne, jak zewnętrzna bryła okazałego budynku.
W imieniu gospodarzy gości powitał wicekonsul Stanisław Starnawski – przypominając o jakże
ważnym przesłaniu wybitnych
artystów i ich wpływie na naszą
świadomość i rozwój duchowy,
nie mówiąc o podnoszeniu prestiżu kraju, z którego pochodzą,
na arenie międzynarodowej. Marian Żak, założyciel i prezes festiwalu, z wielką radością powitał
zebranych, szczególnie podziękował sponsorom za umożliwienie
kontynuacji tak wyjątkowego artystycznego przedsięwzięcia.
W tym roku mija 90. rocznica
urodzin śp. Wojciecha Kilara
(1932-2022) i wieczór galowy, 2
listopada, poświęcony był osiągnięciom tego wybitnego polskiego pianisty i kompozytora, twórcy
muzyki filmowej, klasycznej i religijnej. Słuchacze mieli więc możliwość wysłuchania kilku utworów
Wojciecha Kilara w wykonianiu
utalentowanych przedstawicieli
młodego pokolenia. I chyba to największy sukces takiej artystycznej imprezy.
Program przygotował Jakub Polaczyk – wiceprezes New York
Dance & Arts Innovations Inc.
oraz dyrektor artystyczny festiwalu – wybitny polski kompozytor i pianista, przedstawiciel
młodego pokolenia. Urodził się
w Krakowie, gdzie w 2010 roku
ukończył Akademię Muzyczną.
Warto podkreślić, że studiował
też muzykę komputerową oraz
instrumentację u Krzysztofa Pendereckiego. W latach 2010- 2011
zaliczył studia podyplomowe
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po uzyskaniu stypendium podyplomowego na Carnegie Mellon
University w Pittsburghu przyjechał do USA. Jest zdobywcą wielu
nagród, i to w wielu krajach, m.in.,
by wymienić najnowsze: New
Jersey Guild of Composers 2022,
ASCAP Plus 2021, American Prize
in Composition 2020.

ZDJĘCIA: ZOSIA ŻELESKA-BOBROWSKI

GALA XXIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHOPIN I PRZYJACIELE ZAINSPIROWAŁA WIDZÓW NOWYMI MUZYCZNYMI TORAMI. JAKUB POLACZYK,
WICEPREZES NEW YORK DANCE & ARTS INNOVATIONS – ORGANIZATORA WYDARZENIA – ŻYCZYŁ UCZESTNIKOM WSPANIAŁEJ PRZYGODY
W ARTYSTYCZNEJ PODRÓŻY.

Na zdjęciu (od lewej): Weronika Woźniak – prowadząca festiwalową galę, Marian Żak – twórca i prezes
festiwalu, Trio Jazzowe: Kuba Cichocki, Bogna Kicińska, Brandon Seabrook, oraz dyrektor artystyczny
festiwalu Jakub Polaczyk
Na pytanie, czym się kierował
wybierając na XXIV Festiwal prezentacje muzyczne trzech kompozytorów – Wojciecha Kilara z Polski, Oliviera Messiaena z Francji
i Johna Cage’a z USA – odparł,
że ci muzycy żyli i tworzyli mniej
więcej w tym samym czasie,
a wspólnym mianownikiem są…
jubileusze. W tym roku przypadają 90. urodziny Wojciecha Kilara
oraz 30. rocznice śmierci Johna
Cage'a i Oliviera Messiaena. Obaj
zmarli w 1992 r.
Tematem tegorocznego festiwalu
jest multikulturowy pociąg. Jak
podkreślił dyrektor Polaczek, każdy z powyższych kompozytorów
reprezentował inny pociąg – inny
kraj, inną kulturę, tak samo jak artyści zaproszeni na festiwal. Ideą
jednak jest połączyć się w różnych działaniach w jedną podróż. Jak dodał, nie będzie to też
tylko festiwal muzyki XX wieku.
Zabrzmią bowiem utwory: Debussy’ego, Chopina, Liszta, Krogulskiego, Paderewskiego.
Galę rozpoczynającą Festiwal
Chopin i Przyjaciele poprowadziła Weronika Woźniak – polska
aktorka od pewnego czasu aspi-

Trio Jazzowe: Kuba Cichocki, Bogna Kicińska, Brandon Seabrook

rująca w USA. Najpierw zapowiedziała Paulinę Świerczek, która
swoim wibrującym sopranem
zachwyciła słuchaczy, zaś akompaniowała jej na fortepianie Ania
Vu, znana polsko-wietnamska
kompozytorka i pianistka najmłodszej generacji.
Podczas wieczoru zostały wręczone – po raz piąty – wyróżnienia dla utalentowanych młodych
kompozytorów New Vision:
1. miejsce zajęła Huijuan Ling
z Chin, 2. – Jason Tharpe z USA, 3.
– Yuang Mao z Chin, wyróżnienie
przypadło Angeli Elizabeth Slater
z Wielkiej Brytanii.
Wielkie zainteresowanie słuchaczy wzbudził zespół Cracow
Golden Quintet, który wystąpił
w składzie: Natalia Jarząbek – flet,
Monika Wygoda – fagot, Damian
Świst – obój, Tomasz Sowa – klarnet, Konrad Gołda – waltornia.
Ciekawy zestaw instrumentów
dętych to wyjątkowa możliwość
zapoznania się z muzyką wspaniałego polskiego kwintetu, który
wykonuje muzykę od klasycznej
po współczesną.
Tego wieczoru wystąpiło również
wyjątkowe Trio Jazzowe, znane
nowojorczykom i miłośnikom
Międzynarodowego
Festiwalu
Chopin i Przyjaciele, gdyż znakomici muzycy i solistka kilkakrotnie już brali udział w tym wydarzeniu. Trio – w składzie: Bogna
Kicińska – śpiew, Kuba Cichocki
– fortepian, Brandon Seabrook –
gitara – wykonało utwór oparty
na tematach Wojciecha Kilara.
Aranżacja, napisana przez Kubę
Cichockiego, zawierała motywy
z "Orawy" i wokalizy z filmu "Dziewiąte wrota" oraz improwizacje
wszystkich członków zespołu.
Wydobyte zostały elementy folkowe i melodyczne charakterystyczne dla muzyki Kilara, ujęte
w oryginalną formę jazzową

o urozmaiconej harmonii i ekspresywnej interakcji.
Brandon Seabrook to jeden
z uznanych muzyków jazzu eksperymentalnego na nowojorskiej scenie, mający na koncie
współpracę ze światową czołówką jazzową, bogatą dyskografię
swoich autorskich projektów
oraz recenzje w najważniejszych

czasopismach, jak „New York Times”, „The Wall Street Journal”,
„Premiere Guitar” czy „Rolling
Stone”. Kuba Cichocki i Brandon
Seabrook nagrali płytę “Brisk Distortions”, która została uznana
za jeden z najlepszych albumów
2021 roku, według „Cadence Jazz
Magazine”. Przy okazji Kuba powiedział, że wspólnie z Bogną
zagrają 14 listopada w historycznym klubie jazzowym Blues Alley
w Waszyngtonie DC, gdzie wystąpią z najlepszymi muzykami:
Edwardem Perezem (kontrabas)
i Colinem Stranahanem (perksuja).
Po koncercie gości zaproszono
na poczęstunek. Miłym akcentem
był tort urodzinowy dla prof. Paula Moraveca z Adelphi University,
który tego dnia obchodził urodziny. Znakomity kompozytor – znany jako new tonalist – nie krył
wzruszenia i radości.
Tegoroczny festiwal mógł się
odbyć dzięki hojnym sponsorom, wśród których znaleźli się:
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa,
Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca, polskie Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Kultury Polskiej
w Nowym Jorku, Centrum Polsko- Słowiańskie, New York State Counsil on the Arts. Wszyscy
prywatni sponsorzy znajdują
się na stronie organizacji www.
nydai.org . ◘

Gra Cracow Golden Quintet (od lewej): Natalia Jarząbek – flet,
Damian Świst – obój, Monika Wygoda – fagot, Konrad Gołda –
waltornia, Tomasz Sowa – klarnet

Śpiewa Paulina Świerczek, przy fortepianie Ania Vu, polskowietnamska kompozytorka i pianistka
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Od lewej: Marian Żak, prof. Paul Moravec, Jakub Polaczyk

Konsulat Generalny RP na koncercie galowym reprezentowali (od lewej): konsulowie
Stanisław Starnawski i Mateusz Gmura
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DRUGA STACJA POCIĄGU FESTIWALU CHOPIN I PRZYJACIELE

Polish American Siesta
Elżbieta Popławska

Z

okazji festiwalu przyjechał z Polski znany artysta Janusz Kapusta, który tegoroczny jubileusz
50-lecia CP-S nagrodził 50 oryginalnymi pracami. Jego wystawa
to rozmowa z artystą, a także czas
dla oglądającego na przemyślenia o otaczającym nas świecie
i może własnych spełnionych
i niespełninych marzeniach. Janusz Kapusta jest dobrze znany
nowojorskiej publiczności, ponieważ mieszkał tu niemal 30
lat. To twórca, którego spektrum
zainteresowań przypomina ludzi renesansu. Jest malarzem,
grafikiem, twórcą i wynalazcą Kdronu. Jego prace to artystyczne
inspiracje z matematyki, filozofii.
Pracował m.in dla “New York
Timesa”, “Wall Street Journal”
i “Rzeczpospolitej”. Napisał 5 książek, obronił doktorat w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie.
Tego wieczoru swoje obrazy zaprezentowała również Kamila
Freitas z Brazylii, gdzie ukończyła biologię i została profesorem
akademickim. W roku 2019 przyjechała do Nowego Jorku i pandemia nie pozwoliła na powrót,
została sama bez rodziny. Ten
okres wykorzystała na malowanie, które zawsze było jej hobby,
i pozwoliło jej przetrwać trudny
czas. Warto zobaczyć i samemu
ocenić, jak sztuka nawiązuje z relacje z odbiorcami.
Część
muzyczną
wieczoru
uświetnili swoim muzycznymi
prezentacjami: polska flecistka
Marta Płomińska i Dawid Mżyk
– puzonista. Marta występowała

ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

DRUGA STACJA POCIĄGU FESTIWALOWEGO MIAŁA MIEJSCE 5 LISTOPADA W CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIM PRZY KENT ST. ODNOWIONA TUTAJ SALA
NABRAŁA WYMIARU NAJPRAWDZIWSZEJ GALERII CZY KLUBU MUZYCZNEGO, WYKONANO BOWIEM POTRZEBNE OŚWIETLENIE I ZAKUPIONO WŁAŚCIWĄ
APARATURĘ AKUSTYCZNĄ.

Dwie prace z wystawy Janusza
Kapusty w CP-S

Od lewej: puzonista Dawid Mżyk, prezes Marian Żak, flecistka Marta Płomińska, Anna Perzanowska
z Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Lech Dzierżanowski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki
i Tańca
w Europie i USA, zdobyła wiele
nagród – ostatnia to 1. miejsce
w Oklahoma Flute Society Collegiate Competitions. Współpracuje z wieloma operowymi orkiestrami, m.in z Operą Krakowską
czy Pan-European Philharmonia.
Jest wykładowczynią akade-

Malarka Kamila Freitas (z lewej) opowiada o swoich
pracach

micką na University of Nevada
w Las Vegas, gdzie przygotowuje się do doktoratu. Dawid Mżyk
to również muzyczna sława –
występował z orkiestrami w Europie, Azji i USA z najbardziej
znanymi orkiestrami, jak: Opera
Krakowska, Beethoven Acade-

Gra kanadyjski pianista Carter Johnson

my Orchestra i Pan-European
Philharmonia. Współpracował
z wybitnymi dyrygentami i kompozytorami: m.in. Krzysztofem
Pendereckim, Hansem Zimmerem, Antonim Witem, Tanem Dunem, Johnem Powellem czy Alexandrem Desplatem. Ukończył

Akademię Muzyczną w Krakowie i Columbus State University
w USA.
Dużą atrakcją muzyczną był występ Cartera Johnsona – znakomitego kanadyjskiego pianisty,
uznanego za wyróżniającego się
pianistę swojej generacji. Ostatnio zdobyta nagroda to 1. miejsce
w 2021 roku podczas Stanisław
Moniuszko International Competition of Polish Music. Wspaniały
erudyta, doskonale opisujący
muzykę i utwory, które wykonuje, nawiązał wyjątkowy kontakt
ze słuchaczami. Jest absolwentem
University of British Columbia,
ma za sobą studia magisterskie
w Juilliard School, obecnie studiuje w Yale School of Music. ◘

Janusz Kapusta objaśnia swoje prace
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FILM „ANIA” ROZBIŁ SERCA NOWOJORCZYKÓW NA TYSIĄCE KAWAŁKÓW

OPOWIEŚĆ O PRZEMIJANIU
Joanna Macioszek

NOWOJORSKA PROJEKCJA FILMU PT. „ANIA” MIAŁA MIEJSCE 4 LISTOPADA W KINIE FILM CINEMA NOIR, NIECAŁY MIESIĄC PO PREMIERZE
POLSKIEJ. TO OPOWIEŚĆ O UTALENTOWANEJ POLSKIEJ AKTORCE ANNIE PRZYBYLSKIEJ, KTÓRA W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU
PRZEGRAŁA WALKĘ Z RAKIEM TRZUSTKI.
FOTO: JOANNA MACIOSZEK/ NDZ/ ZDJ. Z EKRANU

hurst, wzruszona, podziękowała
twórcom za wspaniałą dawkę dobrego kina, ale też zwróciła uwagę, jak cenną pamiątkę stworzyli
dla widzów i rodziny Ani.
Reżyser Michał Bandurski wspomniał słowa mamy zmarłej aktorki,
która podkreśliła, że dedykuje film

swoim wnukom, ale także ma nadzieję, że każdy, kto go zobaczy,
wyciągnie z niego cenną lekcję.
***
Wszystkich, którzy chcieliby
zobaczyć film, zapraszamy
na kolejne projekcje. Informacje
na stronie www.mojbilet.com.

Anna Przybylska jako Marylka w serialu „Złotopolscy”
kinach na całym świecie. Jego producentka Aleksandra Machnik
stwierdziła jednak, że z ogromną pokorą podchodzi do tego
sukcesu. „To oznacza tylko tyle,
że widzowie potrzebują tego typu
spotkania z taką postacią właśnie
w kinie, zwłaszcza teraz po pandemii. Branża kinowa zachodzi
w głowę i zastanawia się, co jest
podstawą tak ogromnego sukcesu. Nam się wydaje, że to autentyczność produkcji oraz potrzeba
przeżycia spotkania z Anią, która
jest prawdą uniwersalną” – uznała
Aleksandra Machnik. Podkreśliła
również, że ma nadzieję, iż każdy
w tym filmie znajdzie to, co jest
dla niego teraz ważne i że niezwykła historia Ani będzie dla widzów
niezwykłą inspiracją.
Swoimi przemyśleniami na temat
dokumentu dzielili się także widzowie. Bożena Lentini z Benso-

Mama aktorki Krystyna Przybylska

ZDJĘCIA: ARCH. ALEKSANDRY MACHNIK

z ogromnego sukcesu, jaki odniósł.
Reżyser Krystian Kuczkowski
ze wzruszeniem podziękował
publiczności za miłe i ciepłe
przyjęcie. „Jesteśmy twórcami
stosunkowo młodymi, choć już
pewnymi sukcesami, dlatego
dla nas jest bardzo ważne móc
spotkać się tu z państwem i zobaczyć, jak ten film przeżywacie
i oceniacie” – podkreślił.
Reżyser Michał Bandurski również dziękował widzom za atmosferę i emocje, jakie towarzyszyły
projekcji filmu. „Cieszę się, że dziś
mogliśmy razem z wami być i obejrzeć ‘Anię’ – zaznaczył. – To jest
jakby jakaś część historii każdego
z nas, bo każdy z nas z Anią-Marylką się wychowywał”.
Film „Ania” stał się hitem kinowym
i bije rekordy oglądalności. Obejrzało go już ponad pół miliona
widzów. Grany jest obecnie w 300

FOTO: ŁUKASZ MACIOSZEK

Z

nana m.in. z roli Marylki z serialu „Złotopolscy”
oraz filmów, takich jak
„Ciemna strona Wenus”,
„Kariera Nikosia Dyzmy”, „Sęp”
czy „Bilet na Księżyc”, aktorka powróciła po ośmiu latach na ekrany
kin we wspomnieniach bliskich.
W niepublikowanych do tej pory
materiałach archiwalnych rodzina i przyjaciele Anny Przybylskiej
opowiadają o wspólnie spędzonych chwilach, jej talencie i charyzmie.
W filmie dokumentalnym występują m.in.: partner Anny Przybylskiej
– Jarosław Bieniuk, ich córka Oliwia
Bieniuk, mama aktorki Krystyna
Przybylska oraz siostra. Talent młodej aktorki wspominają: reżyser
Radosław Piwowarski oraz aktorzy Anna Dereszowska, Katarzyna
Bujakiewicz, Jan Englert, Paweł
Małaszyński, Szymon Bobrowski,
Andrzej Piaseczny i inni.
W kameralnej atmosferze artystycznego kina, rodem prosto
z Hollywood, spotkała widzów
miła niespodzianka. Po zakończeniu filmu na scenie pojawili jego
twórcy: reżyserzy Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski oraz
producentka wykonawcza Aleksandra Machnik. Panel dyskusyjny
poprowadziła Joanna Macioszek,
reprezentująca „Nowy Dziennik”,
która podziękowała twórcom filmu za obecność, a także za piękną
opowieść o przemijaniu i kruchości życia.
Twórcy filmu opowiadali o produkcji dokumentu, o emocjach
towarzyszących jego powstawaniu, a także dzielili się radością

Jarosław Bieniuk – partner Anny Przybylskiej – podczas realizacji
filmu

Twórcy filmu (od lewej): reżyser Krystian Kuczkowski, producentka
wykonawcza Aleksandra Machnik, reżyser Michał Bandurski
(pierwszy z prawej) oraz przedstawicielka „Nowego Dziennika”
Joanna Macioszek
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JEDEN Z OJCÓW POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

IGNACY PADEREWSKI

– naiwny idealista czy mąż stanu?
Jacek Pożarowszczyk
IGNACY JAN PADEREWSKI, WYBITNY KOMPOZYTOR I PIANISTA, ODEGRAŁ OGROMNĄ ROLĘ W POLSKIEJ POLITYCE PO ZAKOŃCZENIU I WOJNY
ŚWIATOWEJ, GDY NA GRUZACH CESARSTWA NIEMIECKIEGO, AUSTRO-WĘGIER I CESARSTWA ROSYJSKIEGO ODBUDOWYWAŁA SIĘ NIEPODLEGŁA POLSKA.
mu również stanowisko ministra
spraw zagranicznych. Bardzo
szybko, bo już 26 stycznia, przeprowadzono wybory do Sejmu
Ustawodawczego. Cztery dni
później Stany Zjednoczone oficjalnie uznały państwo polskie
na arenie międzynarodowej
(w lutym Francja, Anglia, Włochy). Pierwsze posiedzenie Sejmu odbyło się 10 lutego i zostało
otwarte przez Józefa Piłsudskiego. W trakcie dalszych obrad
i ukonstytuowania się Sejmu
Piłsudski podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska Naczelnika
Państwa. Na wniosek m.in. Ignacego Daszyńskiego, Wincentego
Witosa i Wojciecha Korfantego
Sejm powierzył Piłsudskiemu
dalsze sprawowanie urzędu
do czasu uchwalenia nowej konstytucji. Niestety, ustanowione
tymczasowo przepisy – nazwane
Małą Konstytucją – praktycznie
całą władzę oddawały w ręce
Sejmu, co stało się zarzewiem
przyszłych konfliktów z Piłsudskim i zarazem powodem jego
rezygnacji w 1922 r.
PRACE NAD KONSTYTUCJĄ
I REFORMĄ ROLNĄ
W swoim expose wygłoszonym
20 lutego Paderewski apelował
o spokój i cierpliwość wobec
głosów z sali żądających jak najszybszego odzyskania Śląska
i Zaolzia. W trakcie prac nad
budżetem okazało się, że deficyt
za pierwsze półrocze 1919 r. będzie ogromny wobec piętrzących
się trudności i antagonizmów, jakie narastały pomiędzy trzema
złączonymi zaborami. Uchwalenie Małej Konstytucji było policzkiem dla ogromnych ambicji
politycznych Piłsudskiego, który
został sprowadzony do „najwyższego wykonawcy uchwał Sej-

Rząd, na którego czele stanął Ignacy Jan
Paderewski, został utworzony 16 stycznia 1919
roku i składał się mniej więcej po równo z polityków
lewicy i prawicy.
bezpieczeństwa dla rosnących
ambicji politycznych Romana
Dmowskiego, który właśnie szykował się do obrad Kongresu
Wersalskiego. Decyzja o powołaniu „pojednawczego” rządu
miała ogromny wpływ na Ententę, która z rosnącym zniecierpliwieniem przyglądała się
działalności „dwóch rządów
polskich”. Ogromna estyma, jaką
cieszył się Paderewski wśród
elit politycznych Zachodu, dała

mu”. Wszechwładza parlamentu
wobec tak poważnego rozbicia
klubowego na dłuższą metę była
dla państwa polskiego zabójcza.
Paderewski zdawał sobie doskonale z tego sprawę i na tyle, ile
mógł, forsował niezbędne projekty mając poparcie Związku
Ludowo-Narodowego.
W pierwszych tygodniach obrad
posłowie zgodzili się co do konieczności
przeprowadzenia
reformy
rolnej,
niezbędnej
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omentem przełomowym dla dalszego
sprawnego funkcjonowania państwa polskiego był 27 grudnia 1918 roku,
kiedy to po latach nieobecności
Paderewski przybył do Poznania.
Tysiące poznaniaków owacyjnie
witało go na Dworcu Głównym
i placu przed Bazarem. Administracja niemiecka celowo podsycała atmosferę niepewności
szukając okazji do sprowokowania patriotycznie nastawionych
manifestantów.
Maksymilian
Kubacki, uczestnik tamtych
zajść, wspomina, że „żołnierze
niemieccy zbezcześcili sztandar
polski zabijając przy tym Franciszka Ratajczyka”. Wybuchło powstanie, które swoim zasięgiem
objęło całą Wielkopolskę.
Paderewski przekonany przez
Komitet Narodowy o rzekomo
postępującej anarchii 3 stycznia 1919 r. przybył do Warszawy
z zamiarem przejęcia władzy.
Nieco zaskoczony porządkami wprowadzanymi przez Piłsudskiego dzień później odbył
z nim rozmowę przedstawiając
skład nowego rządu. Naczelnik
stanowczo odmówił, Paderewski zaś mający wiedzę na temat
przygotowywanego
zamachu
stanu wyjechał do Krakowa.
W nocy z 4 na 5 stycznia żołnierze dowodzeni przez mjr. Januszajtisa podjęli nieudolną próbę
zajęcia ważniejszych obiektów
w Warszawie. Piłsudski – przekonany o konieczności jak najszybszej stabilizacji – ponownie
zaprosił Paderewskiego do Warszawy. Obaj ustalili kompromis
i na czele rządu, który składał
się mniej więcej po równo z polityków lewicy i prawicy, stanął
Ignacy Jan Paderewski, będąc
jakby gwarancją bądź wentylem

Ignacy Jan Paderewski – pianista, kompozytor, działacz
niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim
wpływem amerykański prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim
ultimatum – uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone
traktatu wersalskiego – 13. punkt, domagający się zgody stron traktatu na
utworzenie niepodległego państwa polskiego
dla kilku milionów małorolnych
chłopów. Z inicjatywy Zdzisława Tarnowskiego przyjęto
projekt dobrowolnej parcelacji
po umiarkowanych cenach kilku
milionów hektarów ziemi. Rząd
nie zgodził się na takie rozwiązanie, popierany przez Wincentego Witosa, który uznał ofertę
za „gruboskórną kpinę”. Dyskusje nad reformą rolną były bardzo burzliwe, praktycznie każde ugrupowanie miało odrębną
koncepcję podziału ziemi, zaś
apogeum przypadło na pierwsze dni lipca 1919 r., kiedy to kilkakrotnie Sejm próbował uchwalić ciągle zmieniany projekt
ustawy. Bardzo ważną, jak się
okazało, kwestią stała się parcelacja majątku Kościoła, bardzo
mocno popierana przez ugrupowania lewicowe. W atmosferze
burzy, jaką wywołał wniosek
Daszyńskiego,
powołującego
się na wielką rewolucję francuską, padały okrzyki o „zdradzie
ludu” czy też wezwania „zostańcie, zdrajcy, z panami!...”. Ostatecznie, po kilku dniach ostrych
debat sejmowych, 10 lipca

wniosek przeszedł większością
jednego głosu. Uchwalona ustawa w pierwszej kolejności przeznaczyła „pod młotek” ziemię
państwową, rosyjskiego banku
włościańskiego i pruskiej komisji
kolonizacyjnej.
Ważną kwestią wymagającą
szybkiego rozstrzygnięcia był
brak jednolitej ustawy zasadniczej. Już 25 lutego Sejm utworzył
komisję konstytucyjną pod przewodnictwem polityka obozu
narodowego Zygmunta Seydy.
De facto miesiąc wcześniej Paderewski powołał komisję złożoną z prawników specjalizujących się w prawie ustrojowym,
przekazując różne wcześniejsze
projekty konstytucji do stosownej oceny. Po otrzymaniu stosownego raportu z prac komisji premier z pomocą ministra
spraw wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego próbował
go przeforsować pod nazwą „deklaracji konstytucyjnej”. W trakcie trzydniowej debaty (9, 10 i 13
maja) deklaracja spotkała się
z ostrą krytyką większości klubów sejmowych. Wnioski z niej

zostały wyciągnięte i 3 listopada
Wojciechowski złożył poprawiony projekt z jednoizbowym parlamentem (Sejm) i Naczelnikiem
Państwa wybieranym w powszechnym głosowaniu. Prace
nad projektem zostały przerwane w wyniku ustąpienia rządu
27 listopada 1919 r.
REFORMA
ADMINISTRACYJNO
-SKARBOWA
Unifikacja administracji wymagała również normalizacji życia
gospodarczego kraju. Skutki
wojny i okupacji były przerażające: około 2 milionów zniszczonych domów, rekwizycja ponad
3 milionów sztuk bydła oraz kilkudziesięciu tysięcy maszyn rolniczych czy urządzeń fabrycznych. W wielu regionach kraju
ludziom doskwierał głód i rząd
podjął decyzję o wprowadzeniu
sekwestru – kontrolowanego obrotu zbożem. Niestety, przymusowa zbiórka zboża powiodła
się tylko częściowo w Wielkopolsce. Pomimo ogłoszonej 29 lipca
ustawy o obrocie ziemiopłodami
nie udało się jej wykonać, w wyniku czego minister aprowizacji
Antoni Minkiewicz ustąpił ze stanowiska. Jego następcy ugrzęźli w sejmowych debatach nad
wysokością kontyngentu, które
nie przyniosły efektywnego rozstrzygnięcia.
Przez cały rok 1919 budżet był
wykonywany tylko na papierze. Wymęczona ludność nie
była w stanie opłacać stosownych podatków, dodatkowo panujący chaos administracyjny
uniemożliwiał efektywne ich
ściąganie w skali całego kraju.
Początkowo rząd Paderewskiego
ponosił same porażki, wynikiem
których była m. in. dymisja ministra skarbu Józefa Englicha.
Jego następcy z powierzonych
im zadań wywiązali się znakomicie. Stanisław Karpiński zdołał
na zasadzie wymiany zastąpić
markę niemiecką w byłym zaborze pruskim na markę polską.
Przeprowadzona reforma spotkała się z ostrą krytyką wobec
jej szybkiej realizacji, lecz w perspektywie kilku następnych lat
okazała się słuszna, ułatwiając
unifikację gospodarczą kraju.
Brak jednolitej polityki finansowej często doprowadzał do kryzysów gabinetowych, w wyniku
czego Karpiński musiał opuścić
swój urząd. Tekę ministra skarbu
otrzymał wybitny ekonomista,
były minister finansów Austrii
i prezes Banku Austro-Węgierskiego Leon Biliński. Ten jednak postawił szereg warunków,
szczególnie w zakresie dyscy-
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pliny budżetowej i z rozmachem
przystąpił do przeprowadzenia
poszczególnych reform. Niestety, po kilku miesiącach, będąc
w ostrym konflikcie z Paderewskim, ustąpił ze stanowiska,
przez co jego dymisja po części
doprowadziła do upadku rządu
27 listopada 1919 r.
W ANTYSANACYJNEJ
OPOZYCJI
Kilkanaście lat później, już w latach 30., brak jednolitego frontu antysanacyjnego „zmuszał”
niejako polityków różnych frakcji do szukania porozumienia
ponad podziałami politycznymi. Na wiosnę 1934 r. wśród
polityków ruchu ludowego zaczął się krystalizować pomysł
na utworzenie siły politycznej,
mającej mieć poparcie wybitnego kompozytora Ignacego
Jana
Paderewskiego,
który
mieszkał w Morges w Szwajcarii. Głównymi rozgrywającymi
w tej układance politycznej byli:
Wincenty Witos, Maciej Rataj,
Wojciech Korfanty i gen. Władysław Sikorski, skonfliktowany z piłsudczykami. Ogromny
wpływ Stronnictwa Ludowego
na polską wieś niejako automatycznie stawiał na pozycji lidera
Wincentego Witosa (trzykrotny
premier w latach 1919-26), manifestującego swoje prawicowe
poglądy w kwestiach światopoglądowych. W sprawach reformy uwłaszczeniowej opowiadał
się za jej totalną radykalizacją
i szybkością wykonania: „Obszary dworskie, według naszego
poglądu, są w Polsce nie tylko
przeżytkiem, ale dla włościaństwa są także symbolem ucisku i długiej społecznej niewoli.
Obszary dworskie, tak jak one
dziś istnieją, są wielką zaporą
do uporządkowania stosunków
w Polsce w ogóle, a w szczególności do uporządkowania stosunków politycznych”.
Radykalizacja poglądów w sprawie reformy rolnej umożliwiła
Witosowi szukanie porozumienia z politykami PPS-u, mającymi
duże poparcie wśród robotników. Bliskość poglądów dawała
szansę na sojusz ludowo-robotniczy. Duża szansa była na współpracę ze Stronnictwem Narodowym. O ile sam Roman Dmowski
odmówił uczestniczenia w planowanych rozmowach, o tyle
hallerczycy z Józefem Hallerem
na czele z zainteresowaniem spoglądali na rodzącą się opozycję
antysanacyjną. Należy pamiętać,
że ideą samych rozmów nie była
tylko chęć odsunięcia od władzy
piłsudczyków, ale również obrona niepodległości państwa polskiego. Politycy uczestniczący
w rozmowach w Morges zgadzali się co do tego, że lekceważenie
przez państwo polskie Ligi Narodów, podpisywanie dwustronnych umów międzynarodowych
czy lekceważenie sąsiadów
(w szczególności Czechosłowacji) doprowadzi w przyszłości
do klęski i napaści ze strony nazistowskich Niemiec. 16 lutego
1936 r. w posiadłości Ignacego
Jana Paderewskiego spotkali się
Haller, Witos i Sikorski. Ton rozmowom nadawał sam Paderewski: „Pragnąłbym gorąco, ażeby
można zmiany w Polsce przeprowadzić drogą pokojową, jeśli
to jednak nie da się osiągnąć,

to należy użyć środków fizycznych, bo to nakazuje obowiązek
wobec narodu i historii”.
W trakcie dalszych rozmów postanowiono, że na czele Związku
Odrodzenia
Rzeczypospolitej
stanie Paderewski. Organizacja
miała mieć charakter tajny, zrzeszać „autorytety krajowe”
i podjąć walkę z sanacją. W jej
skład weszło wiele osób ze świata polityki, przemysłu i nauki.
Wynikiem obrad był 11-punktowy program, obrazujący najważniejsze kierunki działania. Witos
bardzo szybko wziął na siebie
główny ciężar walki politycznej.
Wydaje się, że jego działanie nie
tyle było podyktowane niechęcią
do obozu sanacyjnego, ile prowadzoną grą, mającą na celu jak
najszybsze dojście do współrządzenia krajem. Sam wielokrotnie podkreślał: „Chłop powinien
mieć prawo na równi z innymi
decydować o losach ojczyzny”.
PADEREWSKI W RAMACH
FRONTU MORGES
Sam Paderewski nie brał na siebie głównego ciężaru walki, swoim nazwiskiem firmował krajowe inicjatywy, często o zasięgu
ogólnopolskim. Tak było m.in.
z 15. rocznicą wybuchu I powstania śląskiego. Uroczystości w Katowicach zgromadziły blisko 20
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chłopskich w trakcie strajku
zmusiła Paderewskiego do interwencji na łamach prasy ogólnokrajowej. W swoim oświadczeniu – opublikowanym na łamach
„Zwrotu” z września 1937 r. – stanowczo wziął w obronę strajkujących chłopów wzywając do zaniechania wobec nich represji.
Władze sanacyjne bojąc się
reakcji społeczeństwa bardzo
szybko skonfiskowały większość
nakładu gazety, co świadczy
o ogromnej popularności, jaką
cieszył się Paderewski. Echem
jego oświadczenia była delegacja, która udała się do prezydenta Mościckiego, w skład której
weszli m.in. Lucjan Żeligowski,
Eugeniusz Romer, Stanisław
Grabski, Kazimierz Bartel, Bolesław Chrzanowski, Stanisław
Estreicher, Cyryl Ratajski i bp
Antoni Szlagowski. Memoriał
przedłożony prezydentowi wyrażał protest przeciwko ordynacji wyborczej, niedemokratycznej konstytucji i elitaryzmowi.
PRÓBA POLITYCZNEJ
KONSOLIDACJI
W wyniku połączenia Polskiego
Stronnictwa
Chrześcijańskiej
Demokracji, Narodowej Partii
Robotniczej i Związku Hallerczyków powstało nowe ugrupowanie polityczne: Stronnictwo

HISTORIA

Narastające zagrożenie ze strony nazistowskich
Niemiec w latach 30. sprawiło, że Paderewski
gorąco popierał skonsolidowanie wszystkich sił
politycznych w Polsce. Jego nadzieje się nie
spełniły.
rewski, Sikorski, Haller i Witos
byli przeważnie oczerniani i atakowani medialnie. Można stwierdzić, że Stronnictwo Pracy było
„zbrojnym ramieniem” do zadawania politycznych ciosów,
podczas gdy cała aktywność
polityczna skupiała się na zakulisowych rozmowach, pertraktacjach w celu „zjednoczenia narodowego” i przejęcia władzy.
W początkach 1938 r. zarysowała się możliwość trwałej
współpracy ze Stronnictwem
Ludowym. Paderewski w noworocznym telegramie życzył,
ażeby Stronnictwo Pracy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym stało się wyrazicielem
woli większości społeczeństwa.
Zjazd ludowców przewidziany
na 30 stycznia 1938 r. nie ogłosił woli współpracy. Duża była
w tym zasługa samego Wincentego Witosa, który nie do końca

Posiedzenie polskiego rządu, na czele którego stanął w 1919 roku Ignacy Jan Paderewski (stoi z lewej strony)
tysięcy ludzi, niesiono transparenty z hasłami narodowymi
i nazwiskami założycieli Frontu
Morges. Kolejna próba zbliżenia
się do Stronnictwa Narodowego
była podejmowana przez gen.
Hallera, który 7 maja przedstawił Romanowi Dmowskiemu
plan współpracy ze Związkiem
Hallerczyków. Ten jednak zdecydowanie odmówił zarzucając
Frontowi posiadanie wśród swoich członków elementów masońskich i filosemickich. Próbą
dalszej konsolidacji Frontu Morges i szukania wspólnej płaszczyzny pod dalszą współpracę
był ankieta zamieszczona w lutym 1937 r. w piśmie „Odnowa”.
Na podstawie jej wyników gen.
Sikorski przygotował stosowną
deklarację. Nie została ona zaakceptowana i ostatecznie ogłoszono deklarację sygnowaną
podpisem Ignacego Jana Paderewskiego.
W połowie sierpnia 1937 r. rozpoczął się ogólnopolski strajk
chłopski, po części inspirowany
i popierany przez Wincentego
Witosa, przebywającego wówczas na emigracji w Czechosłowacji. Gwałtowność wystąpień

Pracy. Paderewski firmując swoim nazwiskiem nowo powstałą
partię naraził się na zaciekłe
ataki nie tylko ze strony Stronnictwa Narodowego, ale również Obozu Narodowo-Radykalnego i Obozu Zjednoczenia
Narodowego. Wszystkie trzy
ugrupowania głośno podnosiły
tezę o uleganiu wpływom masonerii. Bardzo duże wsparcie
nowa partia otrzymała ze strony wyższego duchowieństwa.
Biskupi – Henryk Przeździecki,
Paweł Kubicki, Stanisław Lukomski i Antoni Szlagowski – otwarcie solidaryzowali się z nowym
ugrupowaniem, które bardzo
często odwoływało się do chrześcijańskich korzeni. Ewolucja,
jaką przechodził Front Morges
stopniowo przyjmując „barwy”
Stronnictwa Pracy, wywoływała
pewne zamieszanie na scenie
politycznej. Słabość Frontu, wyrażająca się w nieskonsolidowanej organizacji, była jednocześnie jego siłą. Mnogość poglądów
osób „od lewa do prawa”, wyrażających poparcie, utrudniała
skoordynowane ataki ze strony
innych ugrupowań politycznych.
Z tego względu właśnie Pade-
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chciał wchodzić w sojusz z de
facto słabym jeszcze ugrupowaniem. Wiedział również doskonale, że silnie zintegrowany
ruch chłopski w przypadku
próby połączenia może ulec
podziałowi na szereg mniejszych ugrupowań i ostatecznie
się rozpaść. Z kolei Maciej Rataj
w swoim wystąpieniu pozytywnie wyraził się o współpracy
z Stronnictwem Pracy, zaznaczył
jednak, że „chłopi nie potrzebują
tworzenia papierowych frontów
i kombinacji politycznych, będąc
na polu walki wyciągają ręce
do wszystkich ugrupowań politycznych i chcą państwa opartego na masach ludowych”.
W kwietniu 1938 r. na wiecu
OZN w Katowicach wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski
wystąpił z programem zjednoczenia narodowego, propozycją
współpracy z narodowcami,
ludowcami, robotnikami i inteligencją. W jego przemówieniu
nie brakowało aluzji do zmienności polityki Rydza-Śmigłego
i Becka. Część polityków Frontu
Morges, w tym również Paderewski, przychylnie przyjęła
jego oświadczenie. W udzielo-

nym wywiadzie były premier
zaapelował o porzucenie przez
sanację nieprzejednanego stanowiska, wzywając do czynów pojednania i konsolidacji. W maju
1938 r. Ignacy Jan Paderewski
na łamach „Polski Narodowej”
został ostro zaatakowany, zarzucano mu m.in. judofilię i montowanie koalicji „pod znakiem
Syonu”. Kolejny organ prasowy
ruchu narodowego „Prosto z Mostu” opublikował jeszcze ostrzejszy artykuł, w którym oskarżano
kompozytora o „wysługiwanie
się masonom i żydom”. Pomimo
ostrej kampanii Ignacy Jan Paderewski w chwili śmierci Romana
Dmowskiego
zamanifestował
swoją żałobę. Hallerczycy pełnili straż przy trumnie zmarłego,
ponadto radni miejscy Stronnictwa Pracy otrzymali okólnik zalecający zgłaszanie i popieranie
wniosków o nadania ulicom nazwiska Dmowskiego.
Narastające zagrożenie ze strony nazistowskich Niemiec sprawiło, że Paderewski bardzo
gorąco popierał skonsolidowanie wszystkich sił politycznych
i z nadzieją liczył na jakieś kroki
pojednawcze ze strony rządu.
Jego nadzieje spełzły na niczym
i dopiero po klęsce wrześniowej
częściowo zrealizowały się marzenia wybitnego pianisty: premierem i zarazem Naczelnym
Wodzem w Rządzie na Uchodźstwie został Władysław Sikorski,
zaś w jego skład weszli przedstawiciele wszystkich ważniejszych ugrupowań politycznych.
Niestety, ten sukces miał gorzki
posmak przelanej krwi żołnierskiej i podboju państwa polskiego przez Niemcy i Sowiety.
Jaką rolę we Froncie Morges odgrywał Paderewski? Właściwa
ocena wydaje się niejednoznaczna. Z jednej strony był niezbędny
do dalszych prac i funkcjonowania ugrupowania. Jego ogromny autorytet dawał znakomitą
legitymację w oczach elity politycznej Zachodu, a duża popularność krajowa była nadzieją
na szerokie poparcie społeczne.
Z drugiej strony był już 76-letnim
człowiekiem, często unoszącym
się patriotycznie w trakcie prowadzonych rozmów. Długoletnie
życie na emigracji również nie
pozwalało mu właściwie oceniać stosunki panujące w kraju.
Jeden ze znakomitych historyków okresu międzywojnia, Władysław Pobóg-Malinowski, pisze
wręcz o wykorzystaniu naiwności Paderewskiego w rozgrywkach politycznych Sikorskiego
i Witosa. Wydaje się, że Paderewski pomimo prezentowanej
naiwności politycznej stał się
niejako mężem opatrznościowym Frontu Morges, podobnie
jak miało to miejsce w styczniu
1919 r., kiedy został szefem rządu
rodzącego się po latach niewoli
państwa polskiego.
histmag.org: na licencji CC BY-SA 3.0.
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ZDROWIE

JAK JEŚĆ ZDROWO I SEZONOWO?

JESIEŃ NA TALERZU
Monika Stromkie-Złomaniec

DNI ROBIĄ SIĘ CORAZ KRÓTSZE, A POGODA CORAZ BARDZIEJ KAPRYŚNA. SPOSÓB ODŻYWIANIA I CODZIENNY RUCH MAJĄ ZNACZENIE
DLA NASZEGO SAMOPOCZUCIA, NASTROJU I ODPORNOŚCI. SPRAWDŹ, CO JEŚĆ JESIENIĄ, BY ZASPOKOIĆ WSZYSTKIE POTRZEBY ORGANIZMU,
A PRZY TYM WYKORZYSTAĆ SEZONOWOŚĆ WARZYW I OWOCÓW.

W

i orzechami. Do obiadu mogą pojawić się warzywa w formie pieczonej, duszonej lub gotowanej. Natomiast jeśli szukamy prostej, sycącej,
a przy tym zdrowej kolacji, to warto
przygotować pieczone warzywa
z serem/wędzoną rybą lub zupę
warzywną. Temperatura posiłku
wpływa na uczucie sytości, zjadając ciepłe danie dłużej czujemy się
najedzeni, dzięki czemu nie podjadamy i nie tyjemy jesienią.
COMFORT FOOD – CZASEM
TEGO POTRZEBUJESZ
„Comfort food” to jedzenie pocieszające, budzące dobre wspomnienia
i zabierające w sentymentalną podróż w czas beztroski, często dzieciństwa. Podczas jesiennej chandry
można sięgać po takie posiłki, choć
nie należy ich nadużywać, gdyż
FOTO: PAP

raz ze zmianą pór
roku
powinniśmy
modyfikować swoje
codzienne posiłki.
Latem stawialiśmy na świeże, surowe, soczyste warzywa i owoce. Jesienią intuicyjnie szukamy potraw,
które nas nasycą i rozgrzeją. Warto
przy tym pamiętać o właściwych
proporcjach na talerzu, gdyż one
są niezmienne, czyli połowa talerza
warzyw i owoców.
Każda pora roku rządzi się swoimi
smakami, podobnie jesień. Na jej
początku mamy jeszcze dostęp
do pomidorów, cukinii, kapusty,
brukselki, kalafiorów, z owoców
królują śliwki, różne odmiany jabłek i gruszek. Wraz z upływem
czasu możemy sięgać po warzywa
korzeniowe: marchewka, pietruszka, buraki, seler, cebula, czosnek,

bę zachorowań w sezonie jesienno-zimowym.
Kolejny symbol jesieni to grzyby,
niekoniecznie z lasu, mogą to być
pieczarki czy boczniaki. Zwykło
się uważać, że grzyby poza smakiem i aromatem nie wnoszą nic
wartościowego do naszej diety.
Jest to błędne przekonanie. Są one
źródłem białka, przy tym zawierają
znaczne ilości lizyny, czyli aminokwasu, który w wielu produktach
– przede wszystkim w zbożowych
– występuje w deficytowych ilościach. Poza tym grzyby dostarczają witamin z grupy B, ich ilość zależna jest od gatunku, 100 g świeżych
pieczarek pokrywa w około 30
procentach dobowe zapotrzebowanie na B3 i w około 40 procentach na B2. Dominujące składniki
mineralne to potas, fosfor i magnez.
Obecność grzybów w diecie zwiększa ilość błonnika, co korzystnie
wpływa na stężenie cholesterolu.
Mamy także doniesienia, że grzyby
regulują poziom glikemii, dlatego
możemy śmiało polecać je osobom
z insulinoopornością i cukrzycą.
A biologicznie aktywne związki

Czy wiesz, że przetwory pomidorowe są zdrowsze
niż świeże pomidory? Soki, koncentraty, passaty
i dobrej jakości ketchupy mają znacznie więcej
likopenu. Likopen m.in. pozytywnie wpływa na
funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
zmniejszając ryzyko udaru i zawału.
obecne w grzybach wykazują działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne
i antyoksydacyjne. Warto włączyć
do diety zarówno pieczarki, jaki
i boczniaki.
DO WALKI Z INFEKCJAMI –
WITAMINA C W OWOCACH
I WARZYWACH
Wchłanialność różnych witamin
najlepiej przebiega, gdy dostarczamy ich wraz z produktami
naturalnymi. Żaden witaminowy
suplement nie zastąpi zdrowej diety. Jesienią mamy spory wybór surowców, które zawierają znaczne

ilości witaminy C i nie są to cytrusy.
Jesienne warzywa i owoce, które
dostarczają znacznych ilości kwasu
askorbinowego:
▸ papryka czerwona
(ale też zielona i żółta)
▸ jarmuż
▸ szpinak
▸ brokuł
▸ brukselka
▸ biała kapusta
▸ natka pietruszki
▸ kiwi,
▸ truskawki (też mrożone),
▸ maliny (też mrożone).
Doskonałym źródłem witaminy C
jest również sok z rokitnika. ◘

BRC Day Spa & Sauna Resort
Najlepsza rosyjska sauna w Ameryce od
12 lat świadcząca najwyższej jakości usługi.

ziemniaki. Do tego dochodzą kiszone warzywa, których asortyment
wykracza zdecydowanie dalej niż
kiszona kapusta i ogórki. Doskonałym wyborem są także warzywa
i owoce mrożone. Wbrew mitom
zamrażanie należy do najlepszych
metod utrwalania żywności, pozwala zachować wysoką wartość
odżywczą surowców. Większość
z nas prawdopodobnie tęskni
za owocami jagodowymi, jak maliny, truskawki czy borówki, jedną
z alternatyw są owoce mrożone.
Przywołają wspomnienie lata
i będą doskonałą przekąską lub dodatkiem do owsianki.
TEMPERATURA POSIŁKÓW
Wybór surowców, proporcje na talerzu są równie ważne jak temperatura posiłków, szczególnie podczas chłodnych pór roku. Najlepiej,
by choć dwa posiłki w ciągu dnia
były ciepłe, co wcale nie oznacza,
że zalecane jest zjadanie dwóch
obiadów. Zacznijmy od ciepłego
śniadania w formie omleta z warzywami, np. z papryką, cukinią i cebulą, a jeśli wolimy coś „na słodko”,
to możemy przygotować owsiankę
lub kaszę na mleku z owocami

często są wysokokaloryczne. Każdy ma swoje „comfort food”, dla jednych będzie to rosół z marchewką,
a dla innych racuchy babci z jabłkiem. W zdrowym odżywianiu
najważniejsza jest równowaga oraz
słuchanie potrzeb swojego organizmu.
SYMBOLE JESIENI
Na sklepowych półkach widać różne odmiany jabłek, gruszek, śliwek.
Jesień obdarowuje nas także warzywami, jednym z nich jest dynia,
która poza walorami estetycznymi
jest skarbnicą witamin, składników
mineralnych i beta-karotenu. Przy
tym wszystkim dostarcza mało
kalorii. Odmian dyni jadalnej jest
sporo, ale warto wybierać okazy,
których miąższ jest najbardziej
wybarwiony na pomarańczowo, gdyż te dynie mają najwięcej
wspomnianego beta-karotenu. Jakie ma to znaczenie dla zdrowia?
Beta-karoten odżywia nabłonek
górnych dróg oddechowych, który
bywa często podrażniony podczas
sezonowych infekcji. Poza tym karotenoidy pozytywnie wpływają
na odporność, dlatego dieta bogata
w te związki może zmniejszyć licz-

Szczególnie polecamy:
■ prywatne pokoje dla 8 do 10 osób
■ basen i jaccuzi
■ restauracja i bar z napojami ze świeżych
owoców
Bogata oferta masażu:
■ shiatsu
■ body scrub
■ anti-aging facials
Oddzielna sala dostępna na imprezy
okolicznościowe w godzinach 11:00 am - 11:00 pm
Tylko u nas można znaleźć w jadłospisie potrawy
zadowalające podniebienie każdego konesera.

24-20 Broadway, Fair Lawn, NJ, 07410, tel. 201-797-3002

Otwarte: Pon.-Pt. 11:00 am - 11:00 pm ■ Sob.-Nie. 10:00 am - 11:00 pm
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Jesienne przysmaki
OWOCE TYPOWE DLA JESIENI WARTO WYKORZYSTAĆ W KUCHNI TARTAI PRZYGOTOWAĆ DOMOWNIKOM DANIA,
KTÓRE ZADOWOLĄ NAWET WYBREDNE PODNIEBIENIA.

Przygotowanie:
1. Ziemniaki umyj, obierz i ugotuj
w osolonej wodzie.
2. Odcedź i rozgnieść praską.
Całkowicie ostudź.
3. Śliwki umyj i usuń pestki, tak
aby połówki śliwek pozostały
złączone.
4. W środek wsyp szczyptę cynamonu i 1/4 łyżeczki cukru pudru.
5. Ostudzone ziemniaki wyłóż
na mąkę, dodaj jajko, posól i powoli połącz składniki w jednolite
ciasto.
6. Formuj kulki wielkości orzecha włoskiego, mocno je rozpłaszcz na dłoni w cienki placuszek.
7. Na środku placuszka układaj
śliwkę, dokładnie zlepiaj brzegi
i formuj kształtną kulkę.
8. Zagotuj dużą ilość wody, lekko
ją osól, wrzuć knedle.
9. Gdy woda ponownie się zagotuje zmniejsz ogień i gotuj przez
ok. 5 minut, licząc od czasu wypłynięcia knedli na powierzchnię.
10. Wyjmij łyżką cedzakową
i ułóż na talerzach.

ZDJĘCIA: DREAMSTIME

KNEDLE
Składniki: 500 g ziemniaków,
1 jajko, 100 g mąki, sól, 250 g śliwek węgierek, cynamon, cukier
puder

ka i miód, wymieszaj delikatnie
łyżką.
7. Nałóż równe porcje ciasta
do papilotek i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez 25
minut.
SAŁATKA Z CUKINII
Składniki: 500 g młodej cukinii,
1 czerwona papryka, 1 mała
cebula, pęczka koperku, 3 łyżki
pestek z dyni, 120 g sera feta, 4
łyżki oleju z pestek dyni, 2 łyżki

JABŁKOWE MUFFINY
Składniki: 2 jabłka, 100 g masła, 2 jajka, 125 ml mleka, 250 g
mąki, 50 g mielonych migdałów,
1 łyżka cukru wanilinowego,
1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 1 łyżeczka

sody oczyszczonej, 150 g cukru,
2 łyżki miodu
Przygotowanie:
1. Piekarnik nagrzej do 360 st. F.
2. Formę na muffiny wyłóż papilotkami.
3. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce
o dużych oczkach.
4. Roztop masło w misce, wlej
mleko, dodaj jajka i roztrzep
na jednolitą masę.
5. Do drugiej miski wsyp mąkę,
mielone migdały, cukier wanilinowy, cynamon, proszek do pieczenia, sodę oraz cukier i dokładnie wymieszaj.
6. Do suchych składników dodaj
mokre składniki oraz starte jabł-

TARTA Z JABŁKAMI
Składniki: 200 g mąki, 100 g
masła, 5 łyżek cukru pudru, 3 łyżeczki cukru waniliowego, 1 jajko, 3 jabłka, 1 łyżeczka cynamon,
200 ml śmietany kremówki

soku z cytryny, sól, pieprz, łyżeczki ostrej papryki
Przygotowanie:
1. Warzywa dokładnie umyj
i osusz.
2. Cukinie, paprykę i ser feta pokrój w kostkę.
3. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę.
4. Koperek drobno posiekaj.
5. Pestki dyni wsyp na rozgrzaną, suchą patelnię i podpraż
przez chwilę, aż pestki zaczną
się lekko rumienić. Uprażone
pestki wystudź.
6. Do miski przełóż pokrojone cukinie, paprykę, cebulę, koperek
i wymieszaj.
7. Do warzyw wlej sok z cytryny
i olej z pestek dyni.
8. Dopraw solą, pieprzem i papryką i odstaw na 30 min do lodówki, żeby smaki się „przegryzły”.
9. Po tym czasie dodaj do sałatki
ser feta i uprażone pestki dyni,
delikatnie wymieszaj.

krem i wymieszaj na jednolite
ciasto.
5. Dodaj jabłka oraz cynamon,
wymieszaj łyżką.
6. Rozgrzej patelnię z łyżką tłuszczu, nakładaj niewielkie porcje
ciasta i smaż na złoty kolor przez

ok. 2 minuty, następnie przewróć placuszki na drugą stronę
i powtórz smażenie.
7. Racuchy odkładaj na talerz,
posyp cukrem pudrem lub polej
miodem.
LECZO DYNIOWE
Składniki: 1 spora cebula, 1 papryka czerwona, 1 papryka żółta
1 papryka zielona, 3-4 duże pomidory, 300 g dyni, 1 ząbek czosnku, 1/2 łyżeczki wędzonej papryki, sól, szczypta oregano lub
majeranku (opcjonalnie)
Przygotowanie
1. Cebulę posiekaj i zeszklij na oliwie wraz z czosnkiem w dużym
garnku.
2. Dodać pokrojone w kostkę papryki.
3. Gdy papryki będą miękkie,
dodaj pokrojoną w kostkę dynię.
Gdy zmięknie, dodaj pokrojone
drobno pomidory i duś na wolnym ogniu.
4. Gdy wszystkie warzywa będą
miękkie, posól potrawę i przypraw wędzoną papryką oraz
majerankiem czy oregano.
5. Przed podaniem posyp zieloną bazylią.
Opr. MS

POLSKO-AMERYKAŃSKIE
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD
Przygotowanie:
1. Zagnieć ciasto – do miski wsyp
przesianą mąkę, cukier, cukier
waniliowy, jedno jajko i chłodne
masło.
2. Wyrób ciasto i włóż do lodówki na 30 minut.
3. Ciasto przełóż do formy do tarty, ponakłuwaj widelcem i wstaw
do
piekarnika
nagrzanego
na 370 st. F na 15 minut.
4. Jabłka pokrój na cienkie plasterki i układaj po okręgu.
5. Śmietankę kremówkę wymieszaj z dwoma jajkami, cukrem
pudrem, cukrem waniliowym
i dwiema łyżkami mąki.
6. Zalej sosem jabłka, oprósz cynamonem i wstaw do nagrzanego na 360 st. F i piecz przez 30
minut.
RACUCHY
Z JABŁKAMI
Składniki: 1 jabłko, 1 szklanka
maślanki, 1 jajko, 1 szklanka
mąki, 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta cynamonu,
odrobina soli, 1 łyżka cukru wanilinowego
Przygotowanie:
1. Obierz jabłka, pokrój na ćwiartki, wykrój gniazda nasienne.
2. Pokrój jabłka na cienkie plasterki.
3. Do miski wlej maślankę, wbij
jajko i wymieszaj.
4. Dodaj mąkę z sodą, solą i cu-

Kopciuszek Daycare
• od 12 lat zapewnia najwyższej jakości dwujęzyczną edukację przedszkolną dzieciom w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
• pełne przygotowanie do nauki w klasach z programem Dual Language
• wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
• zajęcia dostosowane do wieku i rozwoju psychosocjalnego dziecka
• zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu
• duży ogródek przystosowany do zapewnienia dzieciom właściwej
stymulacji moto-sensorycznej
• gry i zabawy
• indywidualne podejście do każdego dziecka
• program dla dzieci szkolnych z możliwością uczestnictwa w remote
learning pod nadzorem nauczycielki
• rozwój socjalno-emocjonalny nadzorowany przez właścicielkę
przedszkola - psycholog dr Monikę Herrerę

Kopciuszek Daycare
60-11 71ST AVE RIDGEWOOD, NY 11385

TEL.: (718) 366 2853
FAX: (718) 366 2854
EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM
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ZBIÓRKA NA POMOC
DLA CHORYCH DZIECI

POLISH GIFT OF LIFE Inc. już po raz 44. przygotowuje zbiórkę funduszy (fundraising) na leczenie chorych dzieci o skomplikowanych wadach kardiologicznych i wsparcie organizacji. Tego typu działalność charytatywną organizacja prowadzi
od 1978 roku. Ze względu na pewne sanitarne przepisy tegoroczna zbiórka odbywa się online. Dr Henry Sikorski – prezes organizacji – przesyła czytelnikom „Nowego Dziennika”, sympatykom, przyjaciołom, byłym sponsorom list, w którym wyjaśnia
tegoroczną sytuację i zaprasza do współpracy. Każdy przekazany dolar może przyczynić się do uratowania życia.
Dear Friend and Supporter of the Polish Gift of Life, Inc.,
I regret to inform you that the Annual Fundraising Luncheon, scheduled for November 20, 2022, once again cannot
be held due to the COVID-19 virus that continues to prevent
many large indoor social gatherings from going forward.
The health and safety of our friends and supporters is our
primary concern. We hope to resume the Luncheon in November 2023. However, the mission of the Polish Gift of Life,
Inc. and its volunteers, must continue! Our goal is to secure
the funding needed to provide the open-heart surgeries and
other life-saving cardiac procedures for those Polish children who are critically ill; simply stated, it is to give those
suffering with congenital heart defects a chance at the life
they were denied at birth. Since its founding in 1978, the Po-

lish Gift of Life, Inc. has provided financial assistance to over
650 children; however, the number of requests for our help
increases each year and, unfortunately, we cannot fulfill all
the appeals we receive annually. Thus far, in 2022, we have
helped save the lives of seven children and have assisted
with surgeries performed in Germany and Austria, as well
as in Pittsburgh, Pennsylvania (Children’s Hospital of Pittsburgh), and Boston, Massachusetts (Boston Children’s Hospital). For additional information about our work, please visit
our website at: polishgiftoflife.org. Therefore, since we will
not hold our Annual Fundraising Luncheon this year, I am
asking you to continue to assist us the way you did last year
with a direct financial donation. Please see the enclosed
“Open Your Heart” donation card and check off the giving

category with which you are most comfortable. Perhaps you
would consider contributing the same way you have in the
past, or as a “Supporter,” “Patron,” “Advocate,” or “Protector”
this year? However you choose to support the Polish Gift of
Life, rest assured that all the funds raised go directly to saving innocent lives. Please complete the enclosed donation
card and return it in the self-addressed envelope provided
as soon as possible. (The Polish Gift of Life, Inc. is a registered
501(c)(3) non-profit organization with no paid employees; all
donations are tax-deductible). Your support of our mission is
especially important at this critical time!
Sincerely,
Henry Sikorski, Ph.D., President Polish Gift of Life, Inc.

Polish Gift Of Life, Inc.

Open Your Heart
This gift will be matched by my employer.
I would like to make a donation of stock or real estate.
This gift is an anonymous donation.
I would like information on including the PGOL in my
will.
A check is enclosed in the amount of $ ___________
Checks should be made payable to Polish Gift of Life,
Inc. and mailed in the enclosed return envelope.
To make a payment by Credit or Debit card, or via
PayPal, please visit our website: www.polishgiftoflife.org.
Annual Giving Donations are fully tax-deductible.
The Polish Gift of Life, Inc. is recognized by the IRS
as a 501(c)3 organization.
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ROZRYWKA

Małżonek wraca ze szpitala, gdzie odwiedzał bardzo chorą teściową, i zirytowany mówi do żony:
– Twoja matka jest zdrowa jak ryba, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka
z nami.
– Nie rozumiem – mówi żona – wczoraj doktor powiedział mi, że mama jest w
stanie agonalnym.
– Nie wiem, co on tobie powiedział, ale mnie radził przygotować się na najgorsze.
Facet próbuje wyrzucić teściową przez balkon.
Pod balkonem przechodzi sąsiad i krzyczy:
– Panie, zabijesz pan człowieka!
– To się pan odsuń!
Rozmowa dwóch kumpli.
– Słuchaj, stary, wczoraj na imprezie poznałem świetną dziewczynę. Śliczna,
zgrabna i te piersi... Po prostu bogini.
– To nieźle, brachu. Wziąłeś chociaż od niej telefon?
– Oczywiście. Chcesz kupić?
Odpowiada Jaś:
– Mnie udały się dwa.
– Jakie, Jasiu?
– W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.
– A drugi?
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.
Rozmawia dwóch kumpli. Jeden z nich mówi:
– Wczoraj wieczorem dyskutowaliśmy jak zwykle z żoną o tym i o owym. Dochodząc do jakże delikatnego tematu eutanazji – o wyborze między życiem
i śmiercią – powiedziałem: nie pozwól mi żyć w takim stanie, bym był zależny od jakichkolwiek urządzeń i karmiony przez rurkę z jakiejś butelki. Jeśli
przyjdzie mi znaleźć się w takiej sytuacji, lepiej odłącz mnie od urządzeń, które
trzymają mnie przy życiu.
– A co na to żona?
W stołówce ośrodka wczasowego gość, krzywiąc się, mówi do kelnerki:
– Proszę pani, jadłem już smaczniejsze kotlety!
– U nas? Niemożliwe!
Mąż z żoną jedzą obiad. Mąż mówi:
– Te grzybki są wyśmienite! Skąd wzięłaś na nie przepis?
– Z jakiejś powieści kryminalnej.

HOROSKOP T YGODNIOWY
Baran (21.03-19.04)
Dostrzeżesz nowe możliwości, wykorzystasz poufne informacje. Zaczniesz układać
nową strategię i będziesz dyskutować nad posunięciami konkurencji. Pod koniec
tygodnia szczęście sprzyja ci w sprawach, które związane są z techniką, podróżami
i nauką. Łatwo zyskasz nowych przyjaciół, bo w swoim postępowaniu nie będziesz
kierować się uprzedzeniami. Sprawy miłosne toczyć się będą spokojnym rytmem.

Waga (23.09-22.10)
Wagi będą porządkować swoje sprawy i przeprowadzać korekty różnych planów. Lepiej na ciebie uważać i nie zawracać ci głowy bez potrzeby. W stosunku
do swoich wrogów możesz być teraz bardzo ostry, a nawet bezwzględny. Udanym
podróżom i zyskownym interesom najbardziej sprzyja pierwsza połowa tygodnia.
Zwracaj uwagę na szczegóły i bądź punktualny, a ze wszystkim dasz sobie radę.

Byk (20.04-20.05)
Poczujesz przypływ energii i odwagi. Dobrych pomysłów ci nie zabranie, ale możesz być bardzo niecierpliwy. Pierwsza połowa tygodnia sprzyja krótkim podróżom
i zawieraniu ciekawych znajomości. W pracy odniesiesz największe korzyści dzięki
współpracy z ludźmi i szybkiemu wykorzystaniu nowych wiadomości. W weekend
sprawy domu i rodziny wymagać będą od ciebie większej niż zwykle uwagi.

Skorpion (23.10-21.11)
Możesz mieć wrażenie, że różne ważne sprawy nagle spadły na twoją głowę. Zamiast wpadać w panikę, zrób porządny plan zajęć. Przede wszystkim nie pozwól,
aby ktoś cię rozpraszał i poganiał, bo ze wszystkim dasz sobie radę. W środę odkryjesz, ile rzeczywiście robi i zarabia ktoś, kto cię ciągle poucza i wyciągniesz
z tego wnioski.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Przed Bliźniętami pracowity tydzień, bo postanowisz nadrobić różne zaległości.
Uporasz się z urzędową sprawą, oddasz długi i poprosisz o zwrot książek, które
pożyczyłeś znajomym. Tydzień sprzyja udanym interesom i nowym propozycjom,
które dotyczą pracy. Okaże się, że sukces jest w twoim zasięgu, ale wymagać będzie dodatkowych nakładów. Jednak pewne plotki, które przypadkowo usłyszysz
mogą cię zaskoczyć. Uważaj, co i do kogo mówisz, bo ktoś może cię źle zrozumieć.

Strzelec (22.11-21.12)
Postanowisz nadrobić zaległości, ale wcale nie w pracy, tylko w towarzyskich spotkaniach i dobrej zabawie. Twoje szalone pomysły i propozycje wyjazdu na drugi
koniec Polski spowodują w tym tygodniu wiele zamieszania i dyskusji. Dobre rady
wydadzą ci się niewarte uwagi, nie będziesz też zwracać uwagi na cudze problemy. Bądź bardziej taktowny i uprzejmy, a unikniesz niepotrzebnych nieporozumień. W miłości czekają cię niespodzianki.

Rak (22.06-22.07)
Raki staną się towarzyskie i bardziej niż zwykle pewne siebie. Energicznie zabierzesz się za sprawy, na których od dawna ci zależy. Kto sądzi, że może cię wykorzystywać, ten się bardzo pomyli. Nie wszyscy jednak będą tak wytrwali i spostrzegawczy, jak ty. Możesz odnieść wrażenie, że musisz się sam o wszystko się
troszczyć.

Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzień sprzyja sukcesom, ciekawym spotkaniom i nowym pomysłom. Poczujesz,
że otwierają się przed tobą szersze horyzonty. Będziesz odkrywać nowe zainteresowania, łatwo zdobędziesz sympatycznych i wpływowych przyjaciół. Postaraj się tylko nie komentować publicznie zachowania pewnej znanej osoby, a unikniesz kilku
nieprzyjemnych towarzyskich sytuacji.

Lew (23.07-22.08)
Lwy zajmą się prywatnymi sprawami, a dla obcych osób nie będą miały czasu.
Wpływ planet przestrzega cię przed wysiłkiem ponad miarę i ciągłym poświęcaniem się dla innych. Tym razem to twoje zdrowie i nerwy wymagać będą troski.
Nie żałuj pieniędzy na własną wygodę i przyjemności. Koniec tygodnia przyniesie
rozstrzygnięcie miłosnych wątpliwości.

Wodnik (20.01-18.02)
Wodniki będą ostrożne i bardzo podejrzliwe. Postaraj się zapanować nad swoimi
wyobrażeniami i zmiennymi nastrojami, a rzeczywiście odkryjesz tajemnicę. Ktoś,
kto plotkuje lub intryguje wpadnie we własne sidła. W sprawach zawodowych
możliwe są dodatkowe zadania, które mogą być dla ciebie opłacalne. Upomnij się
o zaległą podwyżkę i nie siedź za darmo po godzinach.

Panna (23.08-22.09)
Panny łatwo zdobędą uznanie osób, na których opinii im zależy. Twoje zalety i pomysły spotkają się z dużym zainteresowaniem. Jednak w pierwszej połowie tygodnia nie będziesz szczególnie pracowity. Chętnie przełożysz na później zadania,
które wymagają trudnych decyzji lub męczących rozmów. Sporo pieniędzy przeznaczysz za to na przyjemności i swoją wygodę.

Ryby (19.02-20.03)
Zapowiada się tydzień pełen spotkań z ludźmi. Czas biec będzie bardzo szybko
i ciągle będziesz czymś zajęty. Cudze sekrety i kłopoty zaprzątną twoją uwagę. Będziesz doradzać, współczuć i pośredniczyć. Staniesz się bardziej niż zwykle podatny na sugestie i prośby. Postaraj się nie zmieniać swojego zdania tylko dlatego,
że ktoś ciągle oczekuje od ciebie wsparcia.
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HELP WANTED NYC
ELECTRICIAN WANTED
WITH 3 YEARS MINIMUN
EXPERIENCE, MANHATTAN.
PLEASE CALL 718-234-9193.
EXPERIENCE ELECTRICIAN
NEEDED.
PLEASE CALL 917-807-2523.

Experienced plumbing
mechanic wanted.
Must be able to communicate
with the general public in a courteous and professional manner.
Must be neat, presentable and a
good communicator, must speak
good English. A valid driver's license is a plus. Most of our work
is in New York Manhattan and the
five boroughs. Please email resume to SylviaW@enobrac.com or
Call 212-949-6606. The following
requirements are necessary: Minimum 7 years of plumbing experience for Mechanic // Minimum
3 years of plumbing experience
for Helpers, Experience working
with hand tools and power tools,
must be eligible to work in the
United States and provide documentation, OSHA SST 40 hours,
F60/ G60, SST4 hour scaffold,
Driver’s License/ Clean driving
record Must be able to work overtime hours.
Looking for girl to clean
apartment once w week
Upper East Side.
Please call Susan
212-737-9506.
Cabinet maker, helper and installer with experience needed for
custom cabinets and millwork
shop located at Borden Ave, LIC
Queens. Benefits and paid vacations provided.
Please call Marcin 917-767-6646
for more information.

Looking for tailor in dry-cleaning
store, Manhattan. Full time 9am-5pm. Must speak English.
Call Benny 347-640-1116.
Help Wanted NJ
Poszukuję panią do sprzątania
domu w Edison, New Jersey.
Proszę dzwonić (732) 283-1301
albo (646) 528-9956.

Apartment
For Rent Garfield, NJ
One bedroom apartment for rent
in Garfield, NJ. For single or couple, $1,100 a month.
Please call: 201-390-3711
or 201-280-7338.

DO SOBOTY, 17 GRUDNIA
MANHATTAN, NY - W Anton
Kern Galery można oglądać wystawę prac Pawła Althamera –
polskiego rzeźbiarza i performera o światowej sławie. Do tej pory
wystawiał m.in. w: Fondation
Beyeler w Riehen (Szwajcaria),
w Museum Ludwig w Cologne
(Niemcy), Musée National deArt
Moderne w Paryżu oraz Normandie Rouen (Francja), w Tate
w Londynie (Wielka Brytania),
w Stedelijk Museum w Amsterdamie oraz w Bonnefantenmuseum w Maastricht (Holandia),
w Museum of Contemporary Art,
w Krakowie (Polska), Museum of
Modern Art oraz w Ujazdowski
Castle Centre for Contemporary
Art w Warszawie (Polska), National Museum we Wrocławiu
(Polska), w MoMA The Museum
of Modern Art oraz w Solomon
R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku (USA), a także w Carnegie Museum of Art w Pittsburgu (USA).
Anton Kern Galery, 16 East 55th
St, Nowy Jork, NY 10022
CZWARTEK, 10 LISTOPADA
JERSEY CITY, NJ - Komitet
Ochrony Pomnika Katyńskiego
i Obiektów Historycznych zaprasza na ceremonię wywieszenia
polskiej flagi na ratuszu Urzędu
Miasta Jersey City. Uroczystość
odbędzie się z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Podczas ceremonii będzie odczytana okolicznościowa proklamacja wydana
przez burmistrza Stevena Fulopa, a za działalność polonijną
i pomoc w walce o utrzymanie
pomnika Katyń 1940 na Exchange Place zostaną wyróżnieni
Victoria Aleniewski, Władysław
Mazur, ks. kanonik Józef Urban
i Michael Krzemień. Początek
o godz. 12 w południe.
City Hall, 280 Grove St, Jersey
City, NJ 07302

44/2022
resem: grouptours@folkartmuseum.org. Więcej inf. pod nr. tel.:
(212) 595-9533.
American Folk Art Museum, 2
Lincoln Square New York, NY
10023
GREENPOINT, NY - Stowarzyszenie Teatru i Opery "Theos"
zaprasza do Centrum Polsko-Słowiańskiego na program patriotyczny "Pieśń niepodległości". Wystąpią: Kasia Drucker
(śpiew), Anna Kucay (recytacja)
i David Musial (pianino). Będzie
to recital poetycko-muzyczny
z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
i przedstawiający ważną rolę
pieśni w historii Polski. Program
łączy piękne polskie wiersze
patriotyczne z czasów zaborów, powstania listopadowego,
powstania styczniowego oraz
Legionów Piłsudskiego wraz
z pieśniami polskimi tamtych
czasów. Pojawią się m.in. wiersze: Adama Mickiewicza, Marii
Konopnickiej oraz Cypriana
Kamila Norwida. Recital jest elementem serii przedstawień "Polska Pieśnią i Poezją Malowana",
który jest częścią projektu "Wokalno-Muzyczne Zacisze dla Seniorów". Jest to również jedno
z wydarzeń z okazji 50- lecia
Centrum Polsko- Słowiańskiego.
Wstęp wolny. Początek o godz. 11
przed południem.
Centrum
Polsko-Słowiańskie,
176 Java St, Brooklyn, NY 11222

PIĄTEK, 11 LISTOPADA
BOROUGH PARK, NY - W kościele św. Franciszki de Chantal
odbędzie się spotkanie i wykład pt. "Komunikacja, manipulacja i zarządzanie przekazem politycznym". Prelekcję
wygłosi i dyskusję poprowadzi
wykładowca Berkeley College,
dr Mariusz Wolf. Od zarania
dziejów jesteśmy poddawani
zmanipulowanemu przekazowi
politycznemu. Służył on zawsze
MANHATTAN, NY - American
tym, którzy rządzili, a najwięcej
Folk Art Museum zaprasza
tracili na nim rządzeni. Niewiena specjalne oprowadzanie
lu potrafiło przeciwstawić się
po wystawie pt. "Morris Hirtej manipulacji i pozostać wiershfield Rediscovered". Podczas
nym swoim ideałom. Jednym
godzinnego, bezpłatnego oproz nich był przedwojenny polski
3600któHighway
66, Neptune,
NJ Skrzyński.
07753
wadzania w języku polskim,
dyplomata
Konstanty
re poprowadzi przewodnik muPoczątek spotkania o godz. 7:45
zealny Krystyna Pituła, zostanie
wiecz.
zaprezentowane życie i twórKościół św. Franciszki de Chanczość polsko-amerykańskiego
tal, 1273 58th St Brooklyn, NY
malarza, surrealisty. Morris Hir11219
shfield urodził się w 1872 r. w Polsce, zmarł w 1946 r. w Nowym
COPIAGUE, NY - Polonia of Long
Jorku. Do USA wyemigrował
Island zaprasza na spotkanie
w wieku 11 lat. Po wieloletniej
i lekcję historii pt. "Nigdy więcej
pracy w przemyśle odzieżowym
wojny". Gościem specjalnym bęzrobił krótką, ale spektakularną
dzie Helena Knapczyk, sybiraczkarierę artystyczną. Malować
ka i działaczka polonijna oraz
zaczął w ostatniej dekadzie żyprezeska Korpusu Pomocniczecia, mając 65 lat. Na wystawie
go Pań (na Stany Zjednoczone
prezentowanych jest ponad 40
i Kanadę). W trakcie spotkania
obrazów olejnych, szkice, fotoprzewidziano: rozmowę z gografie oraz ekskluzywne obuwie
ściem specjalnym, wystawę
domowe produkowane przez arpt. "Z narażeniem życia..." oraz
tystę w latach 1922-35. Obuwie
kawę i poczęstunek. Początek
według oryginalnego projektu
o godz. 6:30 wiecz. Wstęp wolMorrisa Hirshfielda odtworzyła
ny. Więcej inf. pod nr. tel. (631)
specjalnie na wystawę współ774-7790 oraz na stronie www.
czesna artystka Liz Blahd. Wylipl.org.
stawie towarzyszy publikacja
Polonia of Long Lsland, 314 Great
"Master Of The Two Left Feet",
Neck Rd, Copiague, NY 11726
którą opracował historyk sztuki
oraz kurator wystawy Richard
Meyer. Początek zwiedzania
SOBOTA, 12 LISTOPADA
o godz. 1:00 ppoł. Wymagana
- WTOREK, 15 LISTOPADA
wcześniejsza rejestracja pod adGREENPOINT, NY - Parafia św.

Stanisława Kostki zaprasza
wszystkich wiernych do udziału
w 40-godzinnym nabożeństwo
eucharystycznym.
Początek
w sobotę, 12 listopada, msza św.
o godz. 5:30 ppoł. Zakończenie
we wtorek, 15 listopada, o godz.
7 wiecz. uroczysta msza św.
z procesją i błogosławieństwem.
Kościół św. Stanisława Kostki,
607 Humboldt St, Greenpoint,
NY 11222
NIEDZIELA, 13 LISTOPADA
MANHATTAN, NY - W Theatre
Row w ramach United Solo
Theatre Festival odbędzie się
amerykańska premiera "Powrotu Norwida". Spektakl opary
na twórczości i życiu Cypriana
Kamila Norwida wyreżyserował
i zaprezentuje Marek Probosz.
Muzykę skomponowała Anna
von Urbanos. Jest to minimalistyczny współczesny dialog
aktora i pianisty, w którym twórczość Norwida pulsuje emocjami i prowokuje każdą myślą.
Początek przedstawienia o godz.
3:30 ppoł. Bilety można nabyć
na stronie teatru: www.bfany.
org/theatre-row/shows/united-solo-theatre-festival-2022/
Theatre Row, 410 West 42nd St,
Nowy Jork, NY 10036
ŚRODA, 16 LISTOPADA
GREENPOINT, NY - Instytut Józefa Piłsudskiego zaprasza na spotkanie z prof. Joshuą Zimmermanem pt. "Dziedzictwo Józefa
Piłsudskiego w nowoczesnej historii Europy". Spotkanie, które
będzie prowadzone w języku
angielskim, będzie miało formę pytań i odpowiedzi i będzie
oparte na najnowszej książce
prelegenta pt. "Józef Piłsudski.
Ojciec Założyciel Nowoczesnej
Polski". Prof. Joshua Zimmerman przedstawia w niej Józefa
Piłsudskiego jako jedną z najważniejszych postaci politycznych XX-wiecznej Europy oraz
omawia sytuację marszałka
na prawowitej pozycji męża stanu posiadającego szeroką wizję.
Dr Joshua Zimmerman jest adiunktem historii na Yeshiva University, w
katedrze studiów nad Holokaustem i historią Żydów Europy
Wschodniej. Początek spotkania
o godz. 6 wiecz. Wstęp wolny.
Więcej inf. pod adresem: office@
pilsudski.org oraz nr. tel.: (212)
505-9077.
Instytut Józefa Piłsudskiego, 138
Greenpoint Ave, Brooklyn, NY
11222
SOBOTA, 19 LISTOPADA
CARLE PLACE, NY - Centrum
Polsko-Słowiańskie
zaprasza
na jubileuszowy Bal 50-lecia,
który odbędzie się w sali bankietowej restauracji Chateau
Briand. Do tańca będzie grał
zespół The Masters. Piękne
wnętrza, wyśmienita kuchnia,
wspaniała zabawa i otwarty bar
przez 6 godzin. Bal rozpocznie
się godziną koktajlową z dużym
wyborem gorących i zimnych
przekąsek, następnie zaplanowany jest toast szampanem
i obiad serwowany do stołów.
Goście będą mieli do wyboru
9 dań. Podczas balu odbędzie
loteria, w której do wygrania
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będzie m.in. zdjęcie z autografem Igi Świątek oraz bilet lotniczy do Polski. Początek imprezy
o godz. 7 wiecz. Bilety w cenie
175 dol. oraz 165 dol. (studenci)
są dostępne w Centrum Polsko-Słowiańskim oraz pod nr. tel.:
(718) 971-1395 i (347) 277-6459.
Więcej inf.: pscea@polishslaviccenter.org.
Chateau Briand, 440 Old Country Road, Carle Place, NY 11514
RIDGEWOOD, NY - Polski Komitet Parafialny przy kościele św.
Macieja zaprasza na zabawę
andrzejkową. Impreza odbędzie
się w Audytorium św. Macieja
i rozpocznie o godz. 7 wiecz.
W trakcie zabawy zostanie wybrana Miss aesieni. Organizatorzy zapewniają: gorące potrawy,
przystawki, desery i dobrze zaopatrzony bufet. Do tańca zagra
Junior Band. Bilety w cenie 110
dol. są dostępne w sklepach
Mira i Wawel oraz w rektoracie parafii św. Macieja, a także
pod nr. tel.: (917) 803-0953 (Kasia), (646) 262-6413 (Frania)
i (718) 821-6447 (rektorat).
Audytorium św. Macieja, 58-25
Catalpa Ave, Ridgewood, NY
11385
PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA
MANHATTAN, NY - Konsulat
Generalny RP w Nowym Jorku
zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego pt. "Jutro czeka nas
długi dzień" w reż. Pawła Wysoczańskiego. Pokaz rozpocznie
się o godzinie 7 wiecz. Po projekcji odbędzie się spotkanie
z reżyserem i rozmowa o filmie
i jego produkcji. Film opowiada o Helenie Pyz, misjonarce
i lekarce prowadzącej ośrodek
wychowawczo-leczniczy
dla trędowatych oraz ich rodzin
w Jeevodaya w Indiach. Pomimo
swojego wieku i postępującej
choroby nie chce ona zrezygnować ze swojej pracy, ponieważ
czuje, że tylko ona dostrzega
sens działalności ośrodka oraz
jego bezinteresowny charakter.
Wstęp wolny, wymagana jest
jednak wcześniejsza rezerwacja
miejsc po adresem: ny.publicaffairs@msz.gov.pl.
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Ave,
New York, NY 10016
NIEDZIELA, 4 GRUDNIA
MANHATTAN, NY - American
Folk Art Museum zaprasza
na bezpłatne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat. Zajęcia rozpoczną się o godz.
1:00 ppoł. W trakcie warsztatów
zostanie przeanalizowanych kilka obrazów przedstawiających
zwierzęta, a następnie każdy
uczestnik stworzy maskę przedstawiającą wybrane przez siebie zwierzę. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Więcej inf.
pod nr. tel. (212) 595-9533.
American Folk Art Museum, 2
Lincoln Sq, New York, NY 10023
UWAGA!
Redakcja „Nowego Dziennika”
nie odpowiada za zmiany dotyczące terminu i miejsca imprez
wprowadzone przez organizatorów w ostatniej chwili lub po oddaniu gazety do druku.
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NBA

Chebet i Lokedi zwycięzcami maratonu nowojorskiego

KENIJCZYK EVANS CHEBET I JEGO RODACZKA SHARON
LOKEDI ZWYCIĘŻYLI W 51. EDYCJI MARATONU W NOWYM
JORKU. CHEBET ODNIÓSŁ DRUGI WIELKI SUKCES W TYM
ROKU, PO TRIUMFIE W KWIETNIU W INNYM PRESTIŻOWYM
BIEGU MARATOŃSKIM W BOSTONIE. W NIEDZIELĘ
WYGRAŁ W CZASIE 2:08.41.
FOTO: EPA/JUSTIN LANE

Cztery mecze i cztery porażki to bilans ostatniego tygodnia w lidze NBA drużyny San Antonio Spurs, w której występuje Polak Jeremy Sochan.
Na początek tygodnia Spurs zostali rozgromieni u siebie przez Toronto Raptors
100:143. Gości do wygranej poprowadzili Gary Trent jr, zdobywca 24 pkt oraz
Pascal Siakam, który zapisał triple-double (22 pkt, 11 asyst, 10 zbiórek). Dla miejscowych 17 pkt uzyskał Keita Bates-Diop, a wracający po chorobie Sochan w dziewięć
minut uzyskał dwa punkty, miał dwie zbiórki oraz przechwyt.
W kolejnym meczu Spurs przegrali w San Antonio z Los Angeles Clippers 106:113.
Dla zwycięzców 32 pkt uzyskał Paul George, a najwięcej dla Spurs (29) rzucił Devin
Vassell. Sochan w 22 minuty zdobył sześć punktów, miał dwie zbiórki i dwie asysty.
Na koniec tygodnia “Ostrogi” rozegrały dwumecz z Denver Nuggets. W pierwszym
meczu w Denver gospodarze wygrali 126:101, a 24 pktdla zwycięzców zdobył Bones Hyland. Dla gości 25 punktów rzucił Keldon Johnson, a Sochan w 24 minuty
– pięć, miał dwie zbiórki, asystę, przechwyt i blok.
W rewanżu w Teksasie Nuggets wygrali 115:109, a do wygranej poprowadził ich
Nikola Jokic (26 pkt, 10 asyst). Dla pokonanych 30 pkt uzyskał Johnson, a Sochan
w 28 minut zdobył dwa punkty, miał cztery zbiórki, dwie asysty, dwa przechwyty
oraz blok.
Podopieczni Gregga Popovicha z bilansem 5-6 są na czwartym miejscu w Southwest Division oraz dziewiątym w Konferencji Zachodniej. Liderami na zachodzie
są Utah Jazz (9-3).

NETS BEZ IRVINGA

Dwa zwycięstwa i dwie porażki to bilans minionego tygodnia New York Knicks
i Brooklyn Nets.
Knicks na początek przegrali u siebie z Atlanta Hawks 99:112. Gości do wygranej
poprowadził Dejounte Murray (26 pkt), a dla miejscowych 20 pkt rzucił Jalen
Brunson, a 19 dodał RJ Barrett.
W kolejnym meczu Knicks wygrali w Filadelfii z tamtejszymi 76ers 106:104.
Brunson z dorobkiem 23 pkt był najskuteczniejszym graczem gości. Oczko mniej
uzyskał Barrett. Najwięcej punktów dla Sixers zdobył Tyrese Maxey (31).
Już dzień później nowojorczycy zmierzyli się w MSG z Boston Celtics i przegrali
118:133. Dla zwycięzców 30 pkt uzyskał Jaylen Brown. Z kolei dla gospodarzy 29
pkt rzucił Julius Randle, a 27 uzyskał Barrett.
Na koniec tygodnia Knicks wygrali na wyjeździe z Minnesota Timberwolves
120:107. Dla gości 31 pkt zdobył Randle, a 23 dodał Brunson. W szeregach miejscowych wyróżnił się Karl-Anthony Towns (25 pkt ,13 zb).
Knicks z bilansem 5-5 zajmują trzecie miejsce w Atlantic Division oraz ósme w Konferencji Wschodniej.
Także dwa z czterech rozegranych w ostatnim tygodniu meczów wygrali Brooklyn
Nets, którzy z bilansem 4-7 zajmują piątą pozycję w Atlantic Division oraz 11. w Konferencji Wschodniej.
Na początek tygodnia Nets przegrali przed własną publicznością z Chicago Bulls
99:108. Gości do zwycięstwa poprowadził Zach LaVine, zdobywca 29 pkt. Dla pokonanych 32 pkt rzucił Kevin Durant, a 20 – Royce O’Neale.
W następnym meczu Nets wygrali w Waszyngtonie z Wizards 128:86, a Durant
uzyskał 28 pkt i miał 11 asyst. Claxton dodał 18 oczek. Dla gospodarzy 20 punktów
rzucił Bradley Beal.
Już dzień później Nets pokonali na wyjeździe Charlotte Hornets 98:94. Znów najlepszy w szeregach gości był Durant, zdobywca 27 pkt. Cam Thomas rzucił 21 pkt.
W szeregach gospodarzy najlepiej zaprezentował się Terry Rozier, zdobywca 25
oczek.
Na koniec tygodnia brooklyńczycy przegrali w Dallas z tamtejszymi Mavericks
94:96. Liderem miejscowych był Luka Doncic, który uzyskał 36 pkt. Dla gości 26 pkt
rzucił Durant, a 19 dodał Thomas.
W ostatnich trzech meczach Nets musieli sobie radzić bez Kyrie Irvinga, który został zawieszony przez klub na minimum pięć spotkań za antysemickie wypowiedzi
publikowane na social mediach.
Liderami Konferencji Wschodniej, a także całej ligi są Milwaukee Bucks (9-1).

NHL
ZWYCIĘSKA PASSA DEVILS

New Jersey Devils wygrali trzy kolejne mecze w NHL i awansowali na pozycję
lidera Metropolitan Division.
„Diabły” w ostatnim tygodniu kontynuowały zwycięską passę (sześć wygranych
z rzędu). W sumie mają 18 punktów, co jest najlepszym obecnie wynikiem w Metropolitan Division. Z kolei w Konferencji Wschodniej gracze z New Jersey ustępują
tylko Bruins z Bostonu (22 punkty). Na czele Konferencji Zachodniej są Vegas Golden Knights, którzy także mają 22 punkty.
W minionym tygodniu Devils wygrali wyjazdowe mecze z Vancouver Canucks 5:2,
Edmonton Oilers 4:3 oraz Calgary Flames 4:3 po dogrywce.
Dwa punkty mniej od Devils mają New York Islanders, którzy zajmują trzecią pozycję w Metropolitan Division oraz piątą w Konferencji Wschodniej. „Wyspiarze”
zaczęli tydzień od wyjazdowych wygranych z Chicago Blackhawks 3:1 i St. Louis
Blues 5:2. Później przyszła porażka w Detroit z Red Wings 0:3, a na koniec tygodnia
Islanders przed własną publicznością wygrali z Calgary Flames 4:3 po dogrywce.
Punkt mniej mają New York Rangers, którzy są na czwartym miejscu w MD oraz
dziewiątym w KW. W ostatnim tygodniu Rangers rozegrali trzy mecze przed własną publicznością – pokonali Philadelphia Flyers 1:0 po dogrywce, przegrali z Boston Bruins 2:5 oraz z Detroit Red Wings 2:3 po dogrywce.

MLS
PIERWSZY TRIUMF LOS ANGELES FC

Zespół Los Angeles FC triumfował w decydującym meczu o MLS Cup - piłkarskie mistrzostwo USA.
W finale kalifornijczycy pokonali u siebie po rzutach karnych Philadelphia Union.
Klub z „Miasta Aniołów” sięgnął po to trofeum po raz pierwszy w historii.
Mecz w Los Angeles miał niecodzienny przebieg – po 90 minutach był remis 2:2,
goście trafili do siatki w czwartej doliczonej minucie drugiej części dogrywki,
ale w ósmej do wyrównania doprowadził Gareth Bale.
W rzutach karnych goście ani razu nie pokonali rezerwowego bramkarza miejscowych, Johna McCarthy’ego i LAFC triumfowało 3-0.

MLB
ASTROS PO RAZ DRUGI

Houston Astros wygrali World Series i zostali mistrzami Major League Baseball.
W finale pokonali Philadelphia Phillies.
Teksańczycy w rywalizacji do czterech zwycięstw zwyciężyli 4-2, a ostatni mecz
przed własną publicznością wygrali 4:1.
To drugi mistrzowski tytuł Astros w historii rozgrywek. Wcześniej triumfowali
w 2017 roku, gdy w siedmiu meczach pokonali Los Angeles Dodgers.
Phillies stracili okazję do zdobycia mistrzostwa po raz pierwszy od 2008 roku, gdy
w World Series pokonali Tampa Bay Rays.
ZEBRAŁ: TW

W SKRÓCIE

Kenijska
dominacja

SERIA PORAŻEK SPURS

Zwycięzcy tegorocznego NYC Marathon – Sharon Lokedi (z lewej)
i Evans Chebet

C

hebet wyprzedził o 13
sekund
Etiopczyka
Shurę Kitatę, a trzecie
miejsce zajął srebrny
medalista olimpijski z Tokio, reprezentant Holandii Abdi Nageeye.
Na 32. kilometrze z rywalizacji
wycofał się lider Daniel do Nascimento. Brazylijczyk narzucił
zawrotne tempo, ale przeszarżował.
W niedzielę 24-letni Do Nascimento postawił wszystko na jedną kartę. Mimo – jak relacjonowała agencja Reutera – "brutalnego
upału i wilgoci" na trasie Brazylijczyk biegł tak, że rywale nie
potrafili dotrzymać mu kroku.
Na półmetku miał około dwóch
minut przewagi, ale w końcu
tempo, które narzucił, odbiło się
na jego zdrowiu. Na 32. kilometrze nagle zwolnił. Zrobił jeszcze
kilka kroków i padł z wyczerpania. Za chwilę pojawili się przy
nim policjanci, mieli ze sobą
butelki z wodą. O kontynuowaniu rywalizacji nie było mowy.
Organizatorzy
poinformowali
później, że Do Nascimento, ósmemu zawodnikowi tegorocznych
mistrzostw świata w Eugene, nic
poważnego się nie stało. Nie został zabrany do szpitala.
Zwycięzczyni wśród kobiet Lokedi przebiegła dystans 42,195
km w czasie 2:23.23. Siedem sekund po niej finiszowała reprezentantka Izraela Lonah Chemtai
Salpeter, a po kolejnych dziewięciu sekundach mistrzyni świata
Etiopka Gotytom Gebreslase.
Wśród 47 838 zawodniczek i zawodników z całego świata nie
brakowało Polaków, zarówno
przybyszy z kraju, jak i mieszkających w USA. Spośród 289 rodaków, którzy ukończyli nowojorski
maraton, najwyżej, bo na 131.
pozycji sklasyfikowany został

39-letni Marcin Soszka z Wilgi
Garwolin, który pokonał trasę
w czasie 2:42.13. 203. był Marcin Wacko z Poznania (2:47.02),
a 206. 34-letni Rafał Nordwing
z Rzymu (2:47.10). Z Polek najszybciej dotarła na metę Zofia
Wawrzyniak-Wacko. Czas 3:14.12
dał jej 1596. miejsce.
Maraton w Nowym Jorku zakończył sezon 2022, zdominowany
przez Kenijczyków, którzy wygrali wszystkie największe biegi. Dwukrotny mistrz olimpijski
Eliud Kipchoge zwyciężył w Tokio (6 marca) i w Berlinie (25
września), Evans Chebet w Bostonie (18 kwietnia) i w Nowym
Jorku, Amos Kipruto w Londynie
(2 października), a Benson Kipruto w Chicago (9 października).
Zawodnicy z jednego kraju
po raz pierwszy zdobyli Wielkiego Szlema, od czasu gdy cykl największych biegów został poszerzony do sześciu, po włączeniu
w 2013 roku maratonu w Tokio. ◘

51. NYC MARATHON
kobiety:
1. Sharon Lokedi (Kenia) - 2:23.23
2. Lonah Salpeter (Izrael) - 2:23.30
3. Gotytom Gebreslase (Etiopia) - 2:23.39
4. Edna Kiplagat (Kenia) - 2:24.16
5. Viola Cheptoo (Kenia) - 2:25.34
6. Hellen Obiri (Kenia) - 2:25.49
7. Aliphine Tukiamuk (USA) - 2:26.18
8. Emma Bates (USA) - 2:26.53
9. Jessia Stenson (Australia) - 2:27.27
10. Nell Rojas (USA) - 2:28.32
mężczyzni:
1. Evans Chebet (Kenia) - 2:08.41
2. Shura Kitata (Etiopia) - 2:08.54
3. Abdi Nageeye (Holandia) - 2:10.31
4. Mohamed El Aaraby (Maroko) - 2:11.00
5. Suguru Osako (Japonia) - 2:11.31
6. Tetsuya Yoroizaka (Japonia) - 2:12.12
7. Albert Korir (Kenia) - 2:13.27
8. Daniele Meucci (Włochy) - 2:13.29
9. Scott Fauble (USA) - 2:13.35
10. Reed Fischer (USA) - 2:15.23

PIŁKA RĘCZNA
▸ Polskie piłkarki ręczne od porażki
z Niemkami 23:25 (12:11) i wygranej
z Hiszpankami 22:21 (12:12) rozpoczęły udział w mistrzostwach Europy rozgrywanych do 20 listopada
w Czarnogórze, Macedonii Północnej
i Słowenii. W innych meczach grupy
D, grającej w Podgoricy, Czarnogóra
pokonała Hiszpanię 30:23 i Niemcy 29:25. Biało-Czerwone są bliskie
awansu, ale o tym rozstrzygną ostatnie grupowe spotkania. Polska zagra
z Czarnogórą, a Niemcy z Hiszpanią.
W grupie C w Skopje Francja, mistrz
olimpijski, wygrała z Macedonią Północną 24:14 i Rumunią 35:21, a Holandia z Rumunią 29:28 i Macedonią Płn.
30:15. Broniące tytułu piłkarki ręczne
Norwegii zakończyły rundę wstępną
z kompletem zwycięstw. We wtorek
w Lublanie pokonały w grupie A Węgierki 32:22, a wcześniej Chorwatki
32:23 i Szwajcarki 38:21. W grupie
B w Celje pierwsze miejsce zajęły
Szwedki, mimo porażki z Dunkami
23:25. Z turniejem pożegnały się ostatnie w tych grupach drużyny Szwajcarii i Serbii. Do fazy zasadniczej turnieju kwalifikują się po trzy czołowe
zespoły z każdej z czterech grup.
▸ Piłkarze ręczni Łomży Industria
Kielce pokonali u siebie Pick Szeged
37:30 (22:14) i awansowali na drugie
miejsce grupy B Ligi Mistrzów z 10
punktami. Prowadzi po sześciu kolejkach Barcelona - 12 pkt. Z kolei drużyna Orlenu Wisły Płock uległa przed
własną publicznością prowadzącemu z 11 pkt w grupie A Telekomowi
Veszprem 26:30 (14:15) i jest szósta
z 5 pkt.
KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarki mistrza Polski BC Polkowice pokonały w Pireusie Olympiakos 83:70 w 2. kolejce Euroligi
i z kompletem zwycięstw oraz najlepszym bilansem małych punktów
prowadzą w tabeli grupy A.
▸ Koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski i Basketu 25 Bydgoszcz odniosły zwycięstwa w 2. kolejce grupowej
fazy Pucharu Europy. Gorzowianki
pokonały u siebie Galatasaray Stambuł 78:71. Bydgoszczanki wygrały
także przed własną publicznością
z rumuńskim FCC UAV Arad 89:53.
Enea ma już dwa zwycięstwa i prowadzi w grupie C. Basket ma zwycięstwo i porażkę i jest drugi w grupie D.
W pierwszej kolejce drużyna z Bydgoszczy przegrała z Arką Gdynia,
która w środę uległa na wyjeździe
OGM Ormanspor Ankara 61:69.
▸ Śląsk Wrocław, po wyrównanej
walce, przegrał w Hali Stulecia z Turk
Telekom Ankara 71:75 i po czterech
porażkach zamyka tabelę grupy
B Pucharu Europy koszykarzy.
To czwarta porażka mistrza Polski
w tym sezonie na zapleczu Euroligi.
▸ Anwil Włocławek przegrał we własnej hali z portugalskim Sportingiem
Lizbona 73:85 w meczu 4. kolejki gr.
G Pucharu Europy FIBA koszykarzy.
To druga porażka włocławian w grupie i kolejna przed własną publicznością. W pierwszym meczu tych
zespołów w Lizbonie na inaugurację
rywalizacji w rozgrywkach Anwil
pokonał Sporting 113:89. W pierwszej
rundzie PE FIBA grają 32 drużyny podzielone na osiem grup.
SIATKÓWKA
▸ Siatkarze Jastrzębskiego Węgla
pokonali serbską Vojvodinę Nowy
Sad 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) w pierwszym meczu grupy A Ligi Mistrzów.
Grupowymi rywalami wicemistrza
Polski są także niemiecki VfB Friedrichshafen i francuski Montpellier
Volley UC. W fazie grupowej LM występuje 20 zespołów podzielonych
na pięć grup. Do ćwierćfinałów awansują bezpośrednio ich zwycięzcy.
Pięć ekip z drugich miejsc oraz jeden
zespół z trzeciej lokaty z najlepszym
bilansem wystąpi w barażach (mecz
i rewanż).
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Półfinałowa porażka Świątek w WTA Finals na zakończenie wspaniałego sezonu

W SKRÓCIE

Garcia w głównej roli

Z

akończyła go w poniedziałek porażką z Aryną Sabalenką 2:6, 6:2, 1:6 w półfinale WTA Finals w Fort Worth
w Teksasie. Ostatni akt sezonu wygrała Francuzka Caroline Garcia
(6), pokonując w finale pogromczynię Polki 7:6 (4), 6:4.
ŚWIĄTEK W WTA FINALS, CZYLI TURNIEJU DLA OŚMIU NAJLEPSZYCH ZAWODNICZEK SEZONU, WYSTĘPOWAŁA PO RAZ
DRUGI. W ubiegłym roku notując
jedno zwycięstwo i dwie porażki
odpadła w fazie grupowej.
Wówczas także przegrała z Sabalenką, ale w obecnym sezonie podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego pokonała Białorusinkę
aż czterokrotnie, w tym w półfinale
US Open.
Tym razem Świątek fazę grupową
przeszła jak burza, odnosząc trzy
szybkie zwycięstwa bez straty seta
– kolejno z Rosjanką Darią Kasatkiną 6:2, 6:3, Francuzką Caroline
Garcią 6:3. 6:2 oraz Amerykanką
Cori Gauff 6:3, 6:0. Przegrała zaledwie 13 gemów, czyli tylko o dwa
więcej niż rekordzistka pod tym

WTA FINALS 2022
GRA POJEDYNCZA
Grupa A (Tracy Austin)
Iga Świątek (Polska, 1) - Daria Kasatkina (Rosja, 8)
6:2, 6:3
Caroline Garcia (Francja, 6) - Coco Gauff (USA, 4)
6:4, 6:3
Iga Świątek (Polska, 1) - Caroline Garcia (Francja, 6)
6:3, 6:2
Daria Kasatkina (Rosja, 8) - Coco Gauff (USA, 4)
7:6 (8-6), 6:3
Caroline Garcia (Francja, 6) - Daria Kasatkina (Rosja, 8)
4:6, 6:1, 7:6 (7-5)
Iga Świątek (Polska, 1) - Cori Gauff (USA, 4) 6:3, 6:0
1. Świątek
3 3 0 6-0
36-13
2. Garcia
3 2 1 4-3
34-32
3. Kasatkina
3 1 2 3-4
31-38
4. Gauff
3 0 3 0-6
19-37

Grupa B (Nancy Richey)
Ons Jabeur (Tunezja, 2) - Jessica Pegula (USA, 3)
1:6, 6:3, 6:3
Maria Sakkari (Grecja, 5) - Aryna Sabalenka (Białoruś,
7) 6:2, 6:4
Aryna Sabalenka (Białoruś, 7) - Jessica Pegula (USA, 3)
6:3, 7:5
Maria Sakkari (Grecja, 5) - Ons Jabeur (Tunezja, 2)
6:2, 6:3
1. Sakkari
3 3 0 6-0
38-23
2. Sabalenka
3 2 1 4-3
36-37
3. Jabeur
3 1 2 3-5
35-41
4. Pegula
3 0 3 1-6
32-40

(kolejno: mecze, zwycięstwa, porażki, sety, gemy)

Półfinały
Aryna Sabalenka (Białoruś, 7) - Iga Świątek (Polska,
1) 6:2, 2:6, 6:1
Caroline Garcia (Francja, 6) - Maria Sakkari (Grecja,
5) 6:3, 6:2
Finał
Caroline Garcia (Francja, 6) - Aryna Sabalenka
(Białoruś, 7) 7:6 (7-4), 6:4
GRA PODWÓJNA
Półfinały
Barbora Krejcikova (Czechy, 1) / Katerina Siniakova
(Czechy, 1) - Ludmiła Kiczenok (Ukraina, 5) / Jelena
Ostapenko (Łotwa, 5) 7:6 (5), 6:2
Desirae Krawczyk (USA, 8) / Demi Schuurs (Holandia, 8)
- Weronika Kudermetowa (4) / Elise Mertens (Belgia,
4) 1:8, 1:6
Finał
Weronika Kudiermietowa, Elise Mertnes (Rosja, Belgia, 4)
- Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova (obie Czechy, 1)
6:2, 4:6, 11-9

względem – Belgijka Justine Henin
(licząc od 2003 roku)
Z grającą z niezwykłą energią Sabalenką od początku miała jednak
kłopoty.
Białorusinka szybko objęła prowadzenie 4:1. Potężnie serwowała
i aż 82 proc. trafionych pierwszych
serwisów kończyło się przez nią
zdobyciem punktu. W samej tylko
pierwszej partii posłała pięć asów.
W przerwie między setami Świątek
skorzystała z przerwy toaletowej.
Na ten sam krok zdecydowała się
w półfinale US Open, gdy również
przegrała pierwszą partię. Ponownie przyniosło to efekt, bo w drugim secie to Polka szybko prowadziła 4:0. Wydawało się, że Sabalenka
niemal cały zestaw udanych zagrań wykorzystała w pierwszym
secie. Dała się zdominować Świątek, która wyrównała stan meczu.
W trzecim secie kluczowy był
czwarty gem, przy stanie 2:1 dla Sabalenki. 21-latka z Raszyna, przy
własnym serwisie, miała w nim
trzy piłki na 2:2. Ostatecznie jednak
dała się przełamać.
Sabalenka znów zaczęła pokazywać swój najlepszy tenis i nie
dała rywalce nawet cienia szansy
na odrobienie straty. Białorusinka
kolejnym przełamaniem popisała
się w szóstym gemie, a chwilę później wykorzystała pierwszą piłkę
meczową.
W całym meczu Sabalenka zaserwowała 12 asów, Świątek jednego.
Polka miała nieznacznie więcej
zagrań wygrywających (26 wobec
23), ale również niewymuszonych
błędów (26 wobec 19). Spotkanie
trwało dwie godziny i siedem minut.
"Przez cały mecz miałam spowolnioną reakcję i czasami reagowałem zbyt późno na pierwsze
zagrania Aryny. W drugim secie
chciałam temu zapobiec i grać
bardzo ryzykownie, z dużą prędkością, z którą zazwyczaj nie gram.
W trzecim secie te wszystkie piłki,
która wcześniej grałam bardzo
szybko, niestety nie trafiały w kort.
Popełniłam kilka prostych błędów
z forehandu i nie wiedziałam, jak
temu zaradzić. Przez ostatnie tygodnie, gdy wychodziłam do gry odpowiednio skoncentrowana, szybko poprawiałam błędy. Być może
zbyt dużo energii poświęciłam
w drugim secie na 'doładowanie
się energetyczne', przez co w trzecim zabrakło balansu i wyczucia,
kiedy powinnam przyspieszyć,
a kiedy zwolnić" – analizowała
Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.
"Moja porażka nie wynikała jedynie z gorszego dnia. Aryna wykorzystała swoje szanse i zagrała
super mecz. Na pewno poprawiła
serwis. Wydaje mi się, że w naszych poprzednich spotkaniach
było więcej akcji i wymian. Teraz
akcje kończyły się po dwóch uderzeniach. To nie pomogło mi w złapaniu dobrego rytmu. Z takimi pojedynkami jednak też trzeba sobie
radzić i na pewno wyciągniemy
z tego wnioski" – podkreśliła.
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67 WYGRANYCH MECZÓW, Z CZEGO 37 Z RZĘDU WIOSNĄ ZŁOŻYŁO SIĘ NA NAJDŁUŻSZĄ SERIĘ W KOBIECYM TENISIE
W TYM STULECIU, OSIEM TYTUŁÓW, W TYM DWA W WIELKIM SZLEMIE, PROWADZENIE OD 32 TYGODNI W ŚWIATOWYM
RANKINGU I PRAWIE 10 MLN DOLARÓW ZAROBIONYCH NA KORCIE – TAK W SKRÓCIE WYGLĄDAŁ
SEZON 2022 TENISISTKI IGI ŚWIĄTEK.

Wygrana Caroline Garcii w Teksasie pozwoliła jej awansować
na czwartą pozycję w rankingu WTA
OSTATNIE SŁOWO NALEŻAŁO
DO MAJĄCEJ ŚWIETNĄ DRUGĄ
CZĘŚĆ SEZONU GARCII. Francuzka najpierw w półfinale odprawiła
niepokonaną w grupie B Greczynkę Marię Sakkari 6:3, 6:2, a następnie w finale Sabalenkę 7:6 (7-4), 6:4.
Finałowy mecz miał niezwykle zacięty przebieg, a obie zawodniczki
dobrze serwowały. W pierwszym
secie żadna nawet nie miała okazji na przełamanie i w efekcie potrzebny był tie-break. Sabalenka
zaczęła go od prowadzenia 2-0,
ale później sześć punktów z rzędu
zdobyła Garcia i chwilę później wykorzystała trzecią piłkę setową.
Przegranie seta najwyraźniej wybiło z rytmu Sabalenkę, przy której serwisie zaczynała się druga
partia. To właśnie w tym gemie
doszło do jedynego w meczu przełamania. Garcia wykorzystała słabszy moment rywalki, a później nie
dała jej okazji na odrobienie straty.
Po godzinie i 41 minutach 29-latka
cieszyła się z największego sukcesu w karierze.
To było piąte spotkanie między
tymi tenisistkami i trzecie zwycięstwo Garcii.
Francuzka zaserwowała 11 asów
i zanotowała tylko jeden podwójny
błąd. Sabalenka miała cztery asy
i trzy podwójne błędy. Wyraźną
przewagę Garcia uzyskała w zagraniach wygrywających – 24 wobec 15 Białorusinki.
Fazę grupową obie zawodniczki
przeszły z bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki. Garcia nie
sprostała w niej Świątek, a Sabalenka uległa Sakkari. W półfina-

łach natomiast Francuzka uporała
się z Greczynką, natomiast Białorusinka wyeliminowała Polkę.
Garcia miała świetną drugą część
sezonu. Jeszcze w czerwcu plasowała się w ósmej dziesiątce światowego rankingu. Od czerwca
zwyciężyła jednak w czterech turniejach. Wygrana w Teksasie pozwoliła jej awansować na czwartą
pozycję na liście WTA, co jest wyrównaniem jej najlepszego wyniki
w karierze. Czwarta była również
we wrześniu 2018 roku.
Sabalenka natomiast po raz trzeci w sezonie dotarła do finału,
ale żadnego nie udało jej się wygrać. Poprzednio bez tytułu zakończyła rok 2017.
Białorusinka przed rokiem odpadła, podobnie jak Świątek, w fazie
grupowej mastersa. Teraz zagrała o tytuł, a po drodze dokonała
nie lada sztuki, gdyż jako trzecia
w tym stuleciu w jednej imprezie
pokonała trzy najwyżej notowane w świecie zawodniczki. Wcześniej, jak wyliczyli statystycy Opta,
ta sztuka udała się tylko siostrom
Williams – Serenie w 2002 roku
w Miami i Venus sześć lat później
w WTA Finals.
NIESPODZIANKĄ ZAKOŃCZYŁ
SIĘ FINAŁ GRY PODWÓJNEJ
W FORT WORTH. Czeszki Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova,
które w tym sezonie wygrały trzy
imprezy wielkoszlemowe – Australian Open, Wimbledon i US Open –
uległy Rosjance Weronice Kudiermietowej i Belgijce Elise Mertnes
2:6, 6:4, 9-11. ◘

TENIS
▸ Hiszpański lider światowego rankingu Carlos Alcaraz z powodu
kontuzji mięśnia brzucha wycofał
się z turnieju ATP Finals w Turynie.
Jego miejsce wśród najlepszych
ośmiu tenisistów sezonu zajmie
Amerykanin Taylor Fritz. Ustępujący Amerykaninowi o 50 pkt w rankingu ATP Race Hubert Hurkacz
przegrał w 2. rundzie z duńskim
tenisistą Holgerem Rune 5:7, 1:6.
19-letni Alcaraz, który po triumfie
w wielkoszlemowym US Open został najmłodszym w historii liderem
klasyfikacji ATP, w piątek skreczował podczas tie-breaka w drugim
secie ćwierćfinałowego pojedynku z Duńczykiem Holgerem Rune
w imprezie rangi Masters 1000
w Paryżu. W sobotę Hiszpan wydał
oświadczenie, w którym ogłosił,
że uraz uniemożliwia mu występ
w mastersie w Turynie (13-20 listopada) oraz decydującej rozgrywce
Pucharu Davisa w Maladze (22-27
listopada). O triumf w ATP Finals
powalczą - poza Fritzem - Hiszpan
Rafael Nadal, Rosjanie Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow, Grek
Stefanos Tsitsipas, Norweg Casper
Ruud, Serb Novak Djoković i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.
W puli nagród jest prawie 15 mln
dolarów. Triumfator może zarobić
nawet 4,7 mln.
▸ Holger Rune pokonał w finale
Serba Novaka Djokovicia 3:6, 6:3,
7:5 i triumfował w halowym turnieju ATP w paryskiej hali Bercy,
To pierwsze zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000 duńskiego
19-latka, który w poniedziałek zadebiutował w czołowej dziesiątce
rankingu tenisistów i zapewnił
sobie miejsce rezerwowego w ATP
Finals. Rune to jedno z odkryć tego
sezonu. Zaczął rok na 103. pozycji
w rankingu światowym, ostatnio
był 18., a w najnowszym notowaniu czołowej dziesiątki wypchnął...
Polaka. Triumf w Paryżu to jego
życiowy sukces i trzeci tytuł w karierze. 35-letni Djoković nie obronił
tym samym tytułu sprzed roku i nie
wygrał w Bercy po raz siódmy.
▸ Hubert Hurkacz (2905 pkt)
spadł z 10. na 11. miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP.
W pierwszej dziesiątce doszło
do kilku zmian, ale dwie czołowe
lokaty utrzymali Hiszpanie Carlos
Alcaraz (6820 pkt) i Rafael Nadal
(5820). W niedzielę rozpocznie się
ostatni turniej w tym roku - ATP
Finals. Na trzecią pozycję z piątej
awansował Grek Stefanos Tsitsipas
(5350), zamieniając się miejscami
z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (4065). Czwarty pozostał
Norweg Casper Ruud (5020). Swoje lokaty poprawili też Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (3995)
- z ósmej na szóstą - oraz Rosjanin
Andriej Rublow (3530) - z dziewiątej na siódmą. Z "dziesiątki", oprócz
Hurkacza, wypadł także Niemiec
Alexander Zverev. Z kolei pierwszy
raz w karierze znalazł się w niej
Duńczyk Holger Rune (2911).
▸ Iga Świątek z olbrzymią przewagą zakończy rok na pierwszym
miejscu w rankingu tenisistek
WTA. 21-letnia Polka wygrała
w tym sezonie aż osiem turniejów,
w tym wielkoszlemowe French
Open i US Open, a w zakończonym w poniedziałek mastersie
dotarła do półfinału. Polka ma ponad dwa razy więcej punktów (11
085) niż druga w zestawieniu Tunezyjka Ons Jabeur (5055). Mimo
niepowodzenia w turnieju WTA
Finals w Fort Worth trzecie miejsce
utrzymała Amerykanka Jessica Pegula (4691), natomiast z szóstego
na czwarte awansowała triumfatorka mastersa Francuzka Caroline
Garcia (4375). Magda Linette w porównaniu do ubiegłego tygodnia
awansowała o dwie lokaty i jest
49. Magdalena Frech zajmuje 116.
miejsce, a Maja Chwalińska 154.
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PŁYWANIE
▸ Katarzyna Wasick wygrała zawody pływackiego Pucharu Świata
na krótkim basenie (25 m) w Indianapolis. Polka triumfowała na dystansie 50 m stylem dowolnym,
ustanawiając rekord kraju - 23,10 s.
Tym samym poprawiła o 0,17 s własne rekordowe osiągnięcie sprzed
kilku dni z Toronto. Jest to trzeci
wynik w historii. Szybciej od Wasick
pływały jedynie Holenderka Ranomi Kromowidjojo - 22,93 (2017 r.)
i Szwedka Sarah Sjoestroem - 23,00
(2017).
▸ Amerykanka Katie Ledecky wynikiem 7.57,42 ustanowiła w Indianapolis rekord świata w pływaniu
na krótkim basenie na 800 m st. dowolnym. Ostatniego dnia zawodów
Pucharu Świata Kacper Stokowski był drugi na 100 m st. grzbietowym, a Katarzyna Wasick czwarta
na 100 m kraulem (51,80). Stokowski uzyskał rezultat 49,63, przegrywając tylko z Amerykaninem
Shaine Casasem - 49,40. To były
ostatnie zawody Pucharu Świata.
Zwycięstwo w klasyfikacji końcowej
zapewnili sobie Amerykanka Beata
Nelson oraz Dylan Carter z Trynidadu i Tobago.
KOLARSTWO TOROWE
▸ Mateusz Rudyk, Urszula Łoś i Filip Prokopyszyn zostali zaproszeni do drugiej edycji Ligi Mistrzów
w kolarstwie torowym. Inaugurujące cykl zawody odbędą się 12
listopada na welodromie w Palma
de Mallorca. Kolarze będą rywalizować w jednym dniu w czterech konkurencjach: dwóch sprinterskich
- sprincie i keirinie oraz dwóch
średniodystansowych - wyścigu
eliminacyjnym i scratchu. W każdej
z nich będą się ścigać mężczyźni
i kobiety. Zaproszono łącznie 72
zawodników: 36 mężczyzn oraz 36
kobiet. Zaplanowano pięć zawodów:
w Palma de Mallorca (12 listopada),
Berlinie (19 listopada), Saint-Quentin-en-Yvelines (26 listopada) oraz
w Londynie (2 i 3 grudnia).
WYŚCIGI MOTOROWE
▸ Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) zdobył po raz pierwszy tytuł
motocyklowego mistrza świata
w klasie MotoGP. W ostatniej rundzie mistrzostw świata Grand Prix
Walencji zajął 9. miejsce, co wystarczyło do zdobycia tytułu. W klasie
Moto2 w sezonie zwyciężył Hiszpan
Augusto Fernandez, a w Moto3
jego rodak Izan Guevara. 25-letni Bagnaia wyrównał osiągnięcie
Australijczyka Caseya Stonera
i sięgnął, po 15 latach oczekiwania,
po drugi dla Ducati tytuł mistrzowski w MotoGP. Został także pierwszym Włochem, który zdobył tytuł
od czasu triumfu swojego mentora
Valentino Rossiego w 2009 roku.
W MotoGP wyścig o GP Walencji
wygrał Hiszpan Alex Rins, zapewniając ekipie Suzuki sukces na pożegnanie z mistrzostwami świata, gdyż
japoński koncern zdecydował się
zakończyć starty w cyklu. W Moto2
ostatni wyścig sezonu wygrał Hiszpan Pedro Acosta, a w Moto3 jego
rodak Guevara.
JUDO
▸ Judoczka Aleksandra Kaleta zajęła piąte miejsce w zawodach Grand
Slam w Baku. W decydującym pojedynku kat. do 52 kg przegrała przez
ippon z reprezentantką Uzbekistanu
Sitą Kadambojewą. Kaleta rozpoczęła
rywalizację od zwycięstwa nad Meksykanką Pauliną Martinez, ale następnie uległa innej reprezentantce
Uzbekistanu Dijorze Keldijorowej,
która ostatecznie wygrała zawody.
GIMNASTYKA
▸ Amerykańskie gimnastyczki Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade
Carey, Leanne Wong, Skye Blakely
- po raz szósty z rzędu zdobyły tytuł

mistrzyń świata w wieloboju drużynowym (166,564 pkt). W rywalizacji
w Liverpoolu wyprzedziły Brytyjki (163,363) i Kanadyjki (160,563).
Te trzy zespoły zapewniły sobie
kwalifikację do igrzysk olimpijskich
w Paryżu w 2024 roku. Zawodniczki
USA pobiły rekord należący do Rumunek, które na najwyższym stopniu podium MŚ stawały pięć razy
z rzędu w latach 1994-2001. Po raz
pierwszy od blisko dziesięciu lat
Amerykanki odniosły zwycięstwo,
nie mając w składzie Simone Biles.
▸ 23-letnia Brazylijka Rebeca Andrade (56,899 pkt) wywalczyła
w Liverpoolu tytuł mistrzyni świata
w gimnastycznym wieloboju. Srebrny medal zdobyła Amerykanka
Shilese Jones (55,399), a brązowy
- reprezentantka gospodarzy Jessica Gadirova (55,199). W wieloboju
mężczyzn triumfował 21-letni Japończyk Daiki Hashimoto (86,765
pkt). Srebro przypadło mistrzowi
świata z roku ubiegłego Chińczykowi Bohengowi Zhangowi (86,765),
a brąz kolejnemu zawodnikowi z Japonii Wataru Tanigawie (85,321).
To pierwszy złoty medal czempionatu globu w wieloboju w karierze
Hashimoto, który w igrzyskach
olimpijskich w Tokio przed rokiem
zdobył zloty medal w tej konkurencji. Polki i Polacy nie startowali w Liverpoolu.
SHORT TRACK
▸ Natalia Maliszewska zajęła w sobotę drugie miejsce w finale na 500
m w zawodach Pucharu Świata
w short tracku w Salt Lake City.
Zwyciężyła brązowa medalistka
olimpijska z Pekinu w tej konkurencji Kanadyjka Kim Boutin. 27-letnia
łyżwiarka Juvenii Białystok, która
w dorobku ma cztery zwycięstwa
w PŚ na swoim koronnym dystansie, powtórzyła wynik z inauguracyjnej rundy cyklu w poprzednim
tygodniu w Montrealu. Przegrała
wówczas tylko z Xandrą Velzeboer.
Reprezentantka Holandii w piątek
ustanowiła rekord świata - 41,416 s,
ale w sobotę została zdyskwalifikowana w półfinale i zabrakło jej w decydującym wyścigu. Niedzielny
finał był konfrontacją prowadzącej
w PŚ na tym dystansie Maliszewskiej i rekordzistki globu Velzeboer.
Holenderka po starcie szybko objęła
prowadzenie. Druga w tym momencie była Polka, która nieatakowana
na prostej upadła i została sklasyfikowana na 5. pozycji. W klasyfikacji
generalnej PŚ na 500 m prowadzenie przejęła Velzeboer (236 pkt),
a Maliszewska jest druga (210).
SKOKI NARCIARSKIE
▸ Silje Opseth (123 m i 127 m - 251,5
pkt) wygrała pierwszy w sezonie
konkurs Pucharu Świata w skokach
narciarskich, który został rozegrany na skoczni w Wiśle-Malince.
Norweżka odniosła drugi triumf
w historii występów w tym cyklu.
Na drugim miejscu zawody zakończyła Austriaczka Marita Kramer
(121,5 m i 125 m - 244,2 pkt), a trzecia była jej rodaczka Eva Pinkelnig
(125,5 m i 126 m - 243,1 pkt). Polki
nie weszły do serii finałowej. Nicole
Konderla i Kinga Rajda uzyskały
taką samą odległość - 93,5 m i zajęły
odpowiednio 34. i 36. pozycję. Niedzielny konkurs na tej samej skoczni
wygrała Eva Pinkelnig. Austriaczka
(129 i 128,5 m - 262,3 pkt), dla której to czwarty triumf w zawodach
tej rangi w karierze, wyprzedziła
Niemkę Katharinę Althaus (123 i 131
m - 251,4 pkt) i Szwedkę Fridę Westman (127 i 127,5 m - 248,7 pkt). Zmagania na pierwszej serii zakończyły
obie reprezentantki Polski. Konderla
(107 m - 80,4 pkt) była 32., a na 36.
pozycji uplasowała się Rajda (99 m
- 71,6 pkt). Pinkelnig (160 pkt) objęła
prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Austriaczka ma 24 punkty przewagi nad Opseth oraz 40 nad swoją
rodaczką Kramer.

Inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich w... trybie hybrydowym

Kubacki i reszta świata

DAWID KUBACKI ZOSTAŁ PIERWSZYM W HISTORII POLAKIEM, KTÓRY PUCHAROWY SEZON
ZACZĄŁ OD DWÓCH INDYWIDUALNYCH ZWYCIĘSTW, NIE MAJĄC SOBIE RÓWNYCH W OBU
KONKURSACH PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH W WIŚLE. W TRZY DNI ZAROBIŁ
30 TYSIĘCY FRANKÓW SZWAJCARSKICH, CZYLI PONAD 140 TYS. ZŁOTYCH.
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W SKRÓCIE

Dawid Kubacki (w środku) w towarzystwie Halvora Egnera Graneruda
(z lewej) i Stefana Krafta na podium inauguracyjnych zawodów
Pucharu Świata w Wiśle

D

rugi w sobotę był Norweg Halvor Egner Granerud, a trzeci Austriak
Stefan Kraft. W finałowej
"30" znalazło się sześciu Polaków,
a w czołowej "10" – trzech.
Kubacki w piątek wygrał kwalifikacje i obie serie treningowe.
Zwycięzca Letniej Grand Prix także w sobotę nie miał sobie równych. Zgromadził łącznie 272,2
pkt po skokach na odległość 130,5
i 132,5 m. O 5,6 pkt wyprzedził
Graneruda (130 i 133,5 m) i o 14,2
pkt Krafta (129 m i 133,5 m). Tuż
za podium uplasował się Austriak
Manuel Fettner, który skoczył 123
m i 129 m.
To szóste indywidualne zwycięstwo Kubackiego w karierze,
ale pierwsze w Polsce. Podobnie
jak inni skoczkowie na podium
przyjął gratulacje od prezydenta
Andrzeja Dudy, który oglądał zmagania w Wiśle, także rozegrany
wcześniej konkurs kobiet.
"Mimo ponurej aury to dla mnie
bardzo fajny dzień" – podsumował
triumfator.
W poprzednim sezonie Biało-Czerwoni nie wygrali żadnego konkursu. Skutkiem słabszych wyników
była m.in. zmiana trenera kadry.
Nowy doczekał się zwycięstwa już
w debiucie, i to przed polską publicznością.
"Dawid
nie
tylko
dzisiaj,
ale od dłuższego czasu jest najlepszy" – przyznał Piotr Żyła, który uplasował się na piątej pozycji
(129 i 127 m).
Kamil Stoch (127,5 i 116 m) ukoń-

czył rywalizację na 10. miejscu.
Trzykrotny
mistrz
olimpijski
miał wyjątkowego pecha, gdyż
w pierwszym skoku przy lądowaniu odpięło mu się wiązanie,
ale mimo wszystko ustał. Natomiast w drugiej serii skakał w bardzo złych warunkach – otrzymał
aż 15,4 pkt rekompensaty za wiatr
w plecy.
Paweł Wąsek (124,5 i 121 m)
po pierwszej serii był dziewiąty,
ale po drugim skoku spadł na 15.
lokatę. Tomasz Pilch (125,5 i 120 m)
zajął 23. miejsce. To jego najlepszy
w karierze wynik w zawodach PŚ.
Stefan Hula uzyskał 118,5 i 113 m,
co wystarczyło do 27. pozycji.
Do drugiej serii nie zakwalifikowali
się: 31. Aleksander Zniszczoł – 120
m, 34. Jan Habdas – 117,5 m i 36. Jakub Wolny – 117 m.
Najdłuższy skok w konkursie
oddał Marius Lindvik. Norweg
w drugiej serii uzyskał 136,5 m,
ale nie ustał próby i został sklasyfikowany na 22. pozycji.
Broniący
Kryształowej
Kuli
za triumf w PŚ Japończyk Ryoyu
Kobayashi na półmetku był 22.,
ale w finale się poprawił i awansował na siódmą lokatę. Drugi
zawodnik poprzedniego sezonu
Niemiec Karl Geiger w pierwszej
serii skoczył 115 m i zajął dopiero
35. miejsce.
Kubacki nie dał szans rywalom
także w niedzielnym konkursie.
Brązowy medalista igrzysk w Pekinie zgromadził łącznie 287 pkt
po skokach na odległość 131 i 133,5
m. O 8,3 pkt wyprzedził Słoweńca

Anze Laniska (131,5 i 131 m) i o 10
pkt Lindvika (131 m i 133,5 m).
W niedzielę, oprócz Kubackiego,
punktowało jeszcze tylko dwóch
podopiecznych trenera Thomasa
Thurnbichlera. Po dyskwalifikacji
w drugiej serii Ryoyu Kobayashiego na ósme miejsce przesunął się
Żyła, który skoczył 125,5 i 130,5 m,
a na 22. Wąsek – 125,5 i 130 m.
W konkursie zabrakło Stocha,
który został zdyskwalifikowany
w kwalifikacjach za nieprzepisowy kombinezon.
Do drugiej serii nie zakwalifikowali
się natomiast: 31. Kacper Juroszek,
34. Habdas, 37. Hula, 40. Wolny, 45.
Zniszczoł i 50. Maciej Kot.
W klasyfikacji generalnej PŚ Kubacki o 70 punktów wyprzedza
Graneruda, który w sobotę był
drugi, a w niedzielę czwarty. Biało-Czerwoni stracili natomiast
prowadzenie w Pucharze Narodów. Teraz mają 11 punktów mniej
od Norwegów.
Konkursy w Wiśle były pierwszymi w historii Pucharu Świata
rozgrywanym w tzw. trybie hybrydowym. Na rozbiegu położono
lodowe tory najazdowe, a lądowano na igelicie, jak w Letniej Grand
Prix.
Teraz skoczków czeka aż trzy
tygodnie przerwy. Do rywalizacji wrócą 26 listopada w fińskiej
Ruce. ◘

PUCHAR ŚWIATA 2022/23
W SKOKACH NARCIARSKICH
Wyniki sobotniego konkursu w Wiśle:

1. Dawid Kubacki (Polska) 272,2 pkt (130,5/132,5 m)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 266,6 (130/133,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 258,0 (125/133,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 252,4 (123/129)
5. Piotr Żyła (Polska) 250,0 (129/127)
6. Daniel Tschofenig (Austria) 242,2 (122/121,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,5 (119/128,5)
8. Philipp Ashenwald (Austria) 239,8 (123,5/127,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 238,7 (126/122)
10. Kamil Stoch (Poslka) 237,0 (127,5/116)
...
15. Paweł Wąsek (Polska) 234,4 (124,5/121)
23. Tomasz Pilch (Polska) 221,2 (125,5/120)

Wyniki niedzielnego konkursu w Wiśle:

1. Dawid Kubacki (Polska) 287,0 pkt (131 m/133,5 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 278,7 (131,5/131)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 277,0 (131/133,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,5 (128/133)
5. Stefan Kraft (Austria) 272,7 (126/132)
6. Jan Hoerl (Austria) 272,0 (131/131,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 268,8 (127,5/130,0)
8. Piotr Żyła (Polska) 267,7 (125,5/130,5)
9. Manuel Fettner (Austria) 263,7 (127,0/129,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 263,4 (128,5/127,0)
...
22. Paweł Wąsek (Polska) 249,1 (125,0/123,5)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Dawid Kubacki (Polska)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia)
3. Stefan Kraft (Austria)
4. Anze Lanisek (Słowenia)
5. Manuel Fettner (Austria)
6. Piotr Żyła (Polska)
7. Marius Lindvik (Norwegia)
8. Philipp Aschenwald (Austria)
9. Daniel Tschofenig (Austria)
. Johann Andre Tande (Norwegia)
...
19. Kamil Stoch (Polska)
20. Paweł Wąsek (Polska)
32. Tomasz Pilch (Polska)
35. Stefan Hula (Polska)

Klasyfikacja Pucharu Narodów:
1. Norwegia
2. Polska
3. Austria
4. Słowenia
5. Niemcy
6. Japonia

200 pkt
130
105
86
79
77
69
54
47
47
26
25
8
4
351 pkt
340
333
168
129
77
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Cztery bramki Gutkovskisa • Zadyszka Widzewa i Wisły • Derby dla Miedzi

W SAMO OKIENKO

Pokaz siły lidera

FOTO: PAP/WALDEMAR DESKA

LIDER PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY RAKÓW POKONAŁ U SIEBIE WISŁĘ PŁOCK AŻ 7:1
W 16. KOLEJCE, PRZEDOSTATNIEJ W TYM ROKU.
TO SZÓSTE Z RZĘDU LIGOWE ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY Z CZĘSTOCHOWY.
CZTERY BRAMKI – WSZYSTKIE DO STANU 4:0 – ZDOBYŁ ŁOTYSZ VLADISLAVS GUTKOVSKIS.

Vladislavs Gutkovskis (drugi z prawej) strzela drugiego gola w meczu z Wisłą Płock

"N

afciarze", dla których
honorowego gola tuż
przed przerwą zdobył
prowadzący w klasyfikacji strzelców Hiszpan Davo (to jego dziewiąte trafienie), spadli na siódme
miejsce (25), choć na początku sezonu byli rewelacją, wygrywając
mecz za meczem. Później wyraźnie zwolnili. W ostatnich czterech
spotkaniach, licząc z Pucharem
Polski (0:3 z Legią), zanotowali jeden remis i trzy porażki.
Tymczasem coraz więcej wskazuje, że Raków może po raz pierwszy w historii sięgnąć po tytuł. Był
bliski celu już w dwóch ostatnich
sezonach, zwłaszcza poprzednim,
ale w obu przypadkach zajął drugie miejsce.
Tym razem częstochowski zespół
dominuje w ekstraklasie. Po 15 kolejkach ma 38 punktów i aż o siedem wyprzedza wicelidera Legię,
a o dwanaście kolejnych rywali.
Warszawski zespół w piątek pokonał u siebie Lechię Gdańsk 2:1,
choć do 74. minuty przegrywał
po golu Łukasza Zwolińskiego.
Wówczas Legia wyrównała po pechowej interwencji Dusana Kuciaka – piłka po strzale Bartosza
Kapustki odbiła się od poprzeczki, następnie pleców słowackiego bramkarza i wpadła do siatki.
W końcówce zwycięstwo gospodarzom zapewnił Portugalczyk
Yuri Ribeiro.
Na czwarte miejsce spadła Pogoń

Szczecin (26), która niespodziewanie przegrała w sobotę u siebie z 10. Górnikiem Zabrze aż 1:4.
Ozdobą meczu był gol w 73. minucie Lukasa Podolskiego, ustalający
wynik. Były reprezentant Niemiec,
mistrz świata z 2014 roku, popisał
się strzałem z... własnej połowy.
W pozostałych sobotnich meczach Piast Gliwice przegrał
z Wartą Poznań 0:2, a Cracovia
pokonała Jagiellonię Białystok 1:0.
Dzień wcześniej piąta obecnie
Stali Mielec (26 pkt) wygrała z 14.
KGHM Zagłębiem Lubin 3:0. Podopieczni trenera Piotra Stokowca
przegrali już cztery z rzędu mecze ligowe bez zdobycia bramki,
a licząc z Pucharem Polski – pięć
(0:1 po dogrywce z występującym
dwie klasy niżej Motorem Lublin).
W niedzielę zamykająca tabelę
Miedź Legnica pokonała w derbach Dolnego Śląska Śląsk Wrocław 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 41. minucie Hiszpan
Chuca. To dopiero druga wygrana
w tym sezonie legnickiego beniaminka, który z dorobkiem 9 pkt
wciąż zajmuje ostatnie miejsce.
Śląsk jest dwunasty – 20 pkt.
Po wielu tygodniach udanych występów zadyszkę złapał Widzew.
W poprzedniej serii utytułowany
beniaminek uległ w Zabrzu Górnikowi 0:3, a teraz przegrał u siebie
z Radomiakiem 1:3, mając przy
stanie 1:2 mnóstwo dogodnych sytuacji do zdobycia goli.

Łodzianie pozostali na trzecim
miejscu z dorobkiem 26 punktów,
ale tabela jest bardzo spłaszczona
i np. nad ósmym Lechem Widzew
ma tylko jeden punkt przewagi.
Poznaniacy pokonali po bardzo
ciekawym meczu beniaminka
Koronę 3:2. Prowadzili już 2:0
po golach Szweda Mikaela Ishaka
z rzutu karnego i Portugalczyka
Joao Amaral, ale dwa rzuty karne
– wykorzystane przez Jakuba Łukowskiego i Jacka Podgórskiego
– pozwoliły gościom doprowadzić
do remisu. Zwycięstwo Lechowi
zapewnił w doliczonym czasie
gry rezerwowy Filip Szymczak.
Korona pozostała na przedostatnim miejscu – 13 pkt. ◘

TABELA EKSTRAKLASY
1. Raków Częstochowa
2. Legia Warszawa
3. Widzew Łódź 		
4. Pogoń Szczecin
5. Stal Mielec 		
6. Cracovia Kraków
7. Wisła Płock 		
8. Lech Poznań 		
9. Warta Poznań 		
10. Radomiak Radom
11. Górnik Zabrze 		
12. Śląsk Wrocław
13. Jagiellonia Białystok
14. Zagłębie Lubin
15. Lechia Gdańsk
16. Piast Gliwice 		
17. Korona Kielce 		
18. Miedź Legnica

16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
15
16
16
16
15
16
16
15

33-11
24-19
21-17
27-24
24-21
18-11
28-24
18-14
17-15
20-21
25-23
17-22
24-24
12-25
15-26
15-21
17-25
15-27

38
31
26
26
26
25
25
25
24
23
20
20
18
17
14
13
13
9

WYNIKI MECZÓW 16. KOLEJKI PKO BP EKSTRAKLASY
Stal Mielec – Zagłębie Lubin 3:0 (0:0)

Raków Częstochowa – Wisła Płock 7:1 (4:1)

Paweł Żyra (85).

Bartosz Nowak (60), Władysław Koczerhin (88, 90+1) –
Davo (45+01).
Żółte kartki: Stratos Svarnas, Tomas Petrasek, Wiktor Długosz, Fabian Piasecki – Davo, Filip Lesniak, Damian Rasak.
Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 5367.

Bramki: Piotr Wlazło (56-karny), Said Hamulic (75-głową),
Żółte kartki: Piotr Wlazło, Fabian Hiszpański, Maciej Domański – Bartłomiej Kłudka, Szymon Kobusiński. Sędzia:
Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 4871.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk 2:1 (0:0)

Bramki: Vladislavs Gutkovskis (3-głową, 7, 37-karny, 41),

Piast Gliwice – Warta Poznań 0:2 (0:1)

Bramki: Dusan Kuciak (74-samobójcza), Yuri Ribeiro
(87-głową) – Łukasz Zwoliński (57).
Żółte kartki: Filip Mladenovic – Kristers Tobers, Michał
Nalepa, Łukasz Zwoliński, Bassekou Diabate. Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów 20 946.

monowicz. Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów
4235.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze 1:4 (1:1)

Cracovia Kraków – Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)

Bramki: Luka Zahovic (42) – Aleksander Paluszek (5-głową), Kanji Okunuki (53), Szymon Włodarczyk (56), Lukas
Podolski (73).
Żółte kartki: Luka Zahovic, Leo Borges – Blaz Vrhovec.
Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 19 615.

Bramki: Luis Miguel (31-głową), Dimitris Stavropoulos
(80-głową).

Żółte kartki: Patryk Dziczek, Miguel Munoz – Dawid Szy-

Bramka: Matej Rodin (77).
Żółte kartki: Michal Siplak, David Jablonsky, Karol Knap,
Patryk Makuch (Cracovia). Czerwona kartka: Mateusz

Kowalski (90.1-faul, Jagiellonia). Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 9628.

Widzew Łódź – Radomiak Radom 1:3 (0:2)

Bramki: Jordi Sanchez (50) – Mateusz Grzybek (2), Lisandro Semedo (27), Luis Machado (90+1).

Żółte kartki: Bartłomiej Pawłowski – Filipe Nascimento,

Pedro Justiniano, Mateusz Grzybek, Dawid Abramowicz,
Gabriel Kobylak. Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).
Widzów 17 442.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław 1:0 (1:0)

Bramka: Chuca (41).
Żółte kartki: Nemanja Mijuskovic, Maxime Dominguez,

Szymon Matuszek, Angelo Henriquez – Patrick Olsen. Sędzia: Piotr Urban (Warszawa). Widzów 5418.

Lech Poznań – Korona Kielce 3:2 (1:0)

Bramki: Mikael Ishak (41-karny), Joao Amaral (47), Filip

Szymczak (90+3-głową) – Jakub Łukowski (56-karny),
Jacek Podgórski (79-karny).
Żółte kartki: Joao Amaral – Dalibor Takac, Miłosz Trojak,
Sasa Balic, Marcin Szpakowski. Sędzia: Bartosz Frankowski
(Toruń). Widzów 12 745.

▸ Barcelona pokonała na Camp Nou
Almerię 2:0 w 13. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy i objęła prowadzenie w tabeli. Na początku spotkania
rzutu karnego dla gospodarzy nie
wykorzystał Robert Lewandowski
(piłka odbiła się od słupka i opuściła boisko), który z 13 golami prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców.
Ostatni mecz w karierze rozegrał
Gerard Pique. W Barcelonie 35-letni
obrońca wystąpił w 616 oficjalnych
meczach i wywalczył wiele trofeów,
m.in. trzykrotnie triumfował w Lidze
Mistrzów, osiem razy był mistrzem
Hiszpanii, siedmiokrotnie sięgnął
po Puchar Króla. Ponadto rozegrał
102 mecze w reprezentacji Hiszpanii. W pozostałych sobotnich spotkaniach Celta Vigo przegrała z Osasuną 1:2, Real Valladolid wygrał z Elche
2:1, a Getafe zremisowało bezbramkowo z Cadiz. W jedynym piątkowym spotkaniu Girona pokonała
Athletic Bilbao 2:1. W niedzielę Villarreal przegrał z Mallorcą 0:2, a mecze Realu Betis z Sevillą, Atletico Madryt z Espanyolem i Realu Sociedad
z Valencią przyniosły remisy po 1:1.
Kolejka zakończyła się sensacyjną
porażką 2:3 Realu Madryt na boisku
lokalnego rywala Rayo Vallecano.
To pierwsza porażka w sezonie broniących tytułu "Królewskich". W tabeli prowadzi Barcelona (34 pkt)
przed Realem Madryt (32 pkt) oraz
Atletico i Realem Betis (po 24 pkt).
▸ Napoli pokonało na wyjeździe dotychczasowego wicelidera Atalantę
Bergamo 2:1 w 13. kolejce włoskiej
Serie A i umocniło się na pierwszym miejscu w tabeli. Asystę przy
pierwszym golu dla gości zaliczył
Piotr Zieliński. Nowym wiceliderem
został Milan, który wygrał ze Spezią
2:1. W ekipie gości całe spotkanie rozegrali Bartłomiej Drągowski i Jakub
Kiwior, a od 54. minuty występował Arkadiusz Reca, który 5 minut
po wejściu na boisko asystował przy
golu Danieka Maldiniego. Wcześniej w sobotę Krzysztof Piątek (grał
do 68. minuty) strzelił gola dla Salernitany, a jego drużyna zremisowała
u siebie z Cremonese 2:2. To trzeci
gol reprezentanta Polski w Serie
A w tym sezonie. W innym sobotnim
meczu Empoli pokonało Sassuolo
1:0 (0:0). Na ławce rezerwowych
gospodarzy usiadł polski obrońca
Sebastian Walukiewicz. W meczu
inaugurującym 13. kolejkę Udinese Calcio zremisowało z Lecce 1:1.
W niedzielnych hitach kolejki Lazio
pokonało w derbach stolicy Romę
1:0 (Nicola Zalewski zagrał w podstawowym składzie i został zmieniony w 73. minucie), a Juventus
Turyn, z bramkarzem Wojciechem
Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem,
wygrał z Interem 2:0 i awansował
na piąte miejsce. Ponadto Sampdoria Genua przegrała z Fiorentiną
0:2, Bologna zwyciężyła Torino 2:1,
a Monza Veronę 2:0. W tabeli Napoli
ma 35 punktów i o sześć wyprzedza
Milan oraz o osiem Lazio i Atalantę.
▸ Union Berlin (26 pkt) przegrał
na wyjeździe aż 0:5 z Bayerem
Leverkusen w 13. kolejce i stracił
prowadzenie w niemieckiej Bundeslidze. Wynik tym bardziej zaskakujący, że drużyna z Leverkusen
dotychczas spisywała się znacznie
poniżej oczekiwań. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu - dopiero trzeciemu w tym sezonie w Bundeslidzie
- awansowała na 14. miejsce (12 pkt).
Liderem został mistrz Niemiec Bayern Monachium (28 pkt), który dzień
wcześniej pokonał w Berlinie Herthę
3:2. Dwa trafienia dla mistrzów Niemców zaliczył kameruński napastnik
Eric Maxim Choupo-Moting. Trzecie
miejsce z dorobkiem 25 pkt zajmuje
Borussia Dortmund, która w sobotę
wygrała u siebie 3:0 z VfL Bochum,
w którym ponownie zabrakło kontu-

zjowanego Jacka Góralskiego. W pozostałych sobotnich spotkaniach
Werder Brema wygrał z FC Schalke
2:1, Hoffenheim przegrało z RB Lipsk
1:3, FC Augsburg uległ Eintrachtowi
Frankfurt 1:2 (w zespole gości cały
mecz Rafała Gikiewicza, od 60. minuty grał Robert Gumny), a FSV Mainz uległo VfL Wolfsburg 0:3, asystę
w 84. minucie zaliczył Jakub Kamiński, który zszedł z boiska cztery
minuty później. w meczu otwierającym 13. kolejkę Borussia Moenchengladbach pokonała VfB Stuttgart 3:1.
▸ Arsenal pokonał w derbach Londynu Chelsea na jej stadionie 1:0,
a Liverpool wygrał na wyjeździe
z Tottenhamem 2:1 w niedzielnych
hitach 15. kolejki Premier League.
"Kanonierzy" wrócili na pozycję lidera. To nie tylko prestiżowy triumf
"Kanonierów", ale również bardzo
cenny pod kątem walki o mistrzostwo Anglii. W tabeli mają bowiem 34 punkty i znów prowadzą,
a na drugie miejsce spadł – po jednodniowym panowaniu - obrońca
tytułu Manchester City - 32 pkt, który wygrał z Fulham 2:1. Zwycięską
bramkę dla "The Citizens" w doliczonym czasie gry drugiej połowy zdobył z rzutu karnego Erling Haaland.
To już 18. gol Norwega w tym sezonie Premier League. W pozostałych
sobotnich spotkaniach: Leeds United
(Mateusz Klich na ławce rezerwowych) zwyciężyło Bournemouth 4:3
(1:2), Nottingham Forest zremisowało z Brentford 2:2, Wolverhampton
Wanderers przegrało z Brighton and
Hove Albion (Jakub Moder kontuzjowany) 2:3, a Everton uległ Leicester
City 0:2. W niedzielę Aston Villa
pokonała dość niespodziewanie
Manchester United 3:1 (całe spotkanie w zwycięskiej drużynie rozegrał
Matty Cash, a Jan Bednarek był rezerwowym), zajmujący 15. pozycję
West Ham United, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, uległ u siebie
Crystal Palace 1:2, a Newcastle wygrało na wyjeździe z Southampton
4:1 i awansowało na trzecie miejsce
w tabeli (27 pkt).
▸ Paris Saint-Germain pokonało
na wyjeździe dobrze spisujący
się w tym sezonie Lorient 2:1 w 14.
kolejce francuskiej Ligue 1. Goście
musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Argentyńczyka Lionela
Messiego. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu zmaga się
z kontuzją ścięgna Achillesa. Prowadzący w tabeli paryżanie mają 38
punktów i wyprzedzają o pięć RC
Lens. Wicelider już w sobotę pokonał na wyjeździe Angers 2:1. Całe
spotkanie w ekipie gości rozegrał
Przemysław Frankowski, a Łukasz
Poręba był rezerwowym. W kadrze
na mecz zabrakło kontuzjowanego
Adama Buksy. Trzecie w tabeli Rennes (28 pkt) zremisowało w niedzielę z Lille 1:1. Takim samym wynikiem
zakończyły się spotkania Clermont
z Montpellier i otwierające kolejkę
Troyes z Auxerre. Ponadto AC Ajaccio wygrało ze Strasburgiem (Karol
Fila kontuzjowany) 4:2, Toulouse
przegrało z Monaco 0:2, a mecze
Reims z Nantes, Nice z Brest oraz
Olympique Marsylia z Olympique
Lyon przyniosły wygrane gospodarzom 1:0.
▸ Sebastian Szymański zdobył
bramkę, a Feyenoord Rotterdam
pokonał na wyjeździe FC Volendam
2:0 w meczu 13. kolejki holenderskiej ekstraklasy. 17-krotny reprezentant Polski, który dołączył do holenderskiego klubu w lipcu (jest
wypożyczony z Dynama Moskwa)
ustalił w 43. minucie wynik spotkania. To jego 4. ligowy gol w tym sezonie.
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▸ Odra Opole przegrała z Łódzkim
Klubem Sportowym 1:2 (0:1) w meczu 17. kolejki piłkarskiej 1. ligi. To 10.
ligowa wygrana podopiecznych trenera Kazimierza Moskala w tym sezonie. W innych sobotnich spotkaniach:
GKS Katowice pokonał Chojniczankę
Chojnice 3:0 (0:0), Resovia zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała
2:2 (2:0), a GKS Tychy z Ruchem Chorzów 2:2 (1:2). W niedzielę czwartą
porażkę w bieżących rozgrywkach
poniosła Puszcza Niepołomice, ulegając na wyjeździe Chrobremu Głogów
0:1 (0:0). Ponadto Skra Częstochowa przegrała ze Stalą Rzeszów 0:1
(0:0), a Arka Gdynia z Bruk-Betem
Termaliką Nieciecza 1:2 (1:0). W piątek Sandecja Nowy Sącz pokonała
Zagłębie Sosnowiec 4:1 (1:1), a Wisła
Kraków uległa Górnikowi Łęczna 1:2
(1:1). W tabeli prowadzi ŁKS (34 pkt)
z przewagą punktu nad Puszczą oraz
trzech nad Ruchem.
▸ Górnik Łęczna i drugoligowy KKS
Kalisz awansowali do ćwierćfinału
Pucharu Polski. Pierwszoligowiec
z Łęcznej pokonał we wtorek w 1/8
finału po dogrywce Piast Gliwice 1:0
(0:0), a KKS Kalisz wygrał z Górnikiem Zabrze po rzutach karnych 5:3.
Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 3:3 (1:0). W ćwierćfinale zagra także Legia Warszawa, która po rzutach karnych (4-2) pokonała
w Gdańsku Lechię. Po 90 minutach
gry było 1:1, a po dogrywce 2:2.
▸ Piotr Stokowiec nie jest już trenerem piłkarzy Zagłębia Lubin. Tymczasowym szkoleniowcem zespołu
z Lubina został Paweł Karmelita.
▸ Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosi w czwartek w Warszawie ostateczny skład
kadry na mundial. Do światowej
federacji lista 26 piłkarzy zostanie
przesłana w ostatnim możliwym terminie - 14 listopada. W trakcie krótkiego obozu przygotowawczego podopieczni Michniewicza zmierzą się 16
listopada z Chile na PGE Narodowym
w Warszawie. Wylot do Kataru jest
zaplanowany na 17 listopada. Biało-Czerwoni zagrają w grupie C kolejno:
22 listopada z Meksykiem, cztery dni
później z Arabią Saudyjską i 30 listopada z Argentyną.
▸ Piłkarze Arabii Saudyjskiej pokonali Islandię 1:0 (1:0) w towarzyskim meczu w Abu Zabi. To ich
drugie zwycięstwo w ośmiu ostatnich
spotkaniach. Następny mecz towarzyski podopieczni Francuza Herve
Renarda rozegrają 10 listopada z Panamą.
▸ Ekwador może wystąpić w MŚ
w Katarze, ale zostaną mu odjęte
trzy punkty w eliminacjach do mundialu 2026 - orzekł Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS).
To kara za używanie dokumentu
zawierającego fałszywe informacje
w przypadku jednego z piłkarzy.
▸ Napastnik RB Lipsk i reprezentacji
Niemiec Timo Werner nie wystąpi
na mistrzostwach świata w Katarze.
26-letni zawodnik doznał kontuzji (zerwane więzadło w stawie skokowym
lewej nogi) w trakcie środowego meczu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck na stadionie Legii. Na mundialu
Niemcy zagrają w grupie E z Hiszpanią, Japonią i Kostaryką.
▸ Sebastien Haller, u którego zdiagnozowano raka jąder, wrócił
do treningów po trzymiesięcznej
przerwie. Nowy nabytek Borussii
Dortmund ćwiczył w ośrodku swojego poprzedniego klubu - Ajaksu Amsterdam.
▸ Piłkarze Palmeiras zapewnili
sobie jedenasty w historii tytuł mistrzów Brazylii. Na trzy serie gier
przed zakończeniem sezonu lider
z Sao Paulo (77 pkt) wyprzedza o 13
punktów Internacional Porto Alegre
oraz o 16 Flamengo, Fluminense i Corinthians.

Real z Liverpoolem, PSG z Bayernem w 1/8 finału Ligi Mistrzów • Benfica wciąż niepokonana

Została najlepsza szesnastka
RB LIPSK I AC MILAN JAKO OSTATNIE WYWALCZYŁY W UBIEGŁĄ ŚRODĘ AWANS I UZUPEŁNIŁY STAWKĘ 16 UCZESTNIKÓW
1/8 FINAŁU PIŁKARSKIEJ LIGI MISTRZÓW. LOSOWANIE TEJ FAZY ROZGRYWEK ODBYŁO SIĘ W PONIEDZIAŁEK W NYONIE.

W

1/8 finału wystąpią:
cztery
angielskie
kluby:
Liverpool,
Tottenham Hotspur,
Chelsea i Manchester City; cztery
niemieckie: Bayern Monachium,
RB Lipsk, Eintracht Frankfurt i Borussia Dortmund; trzy włoskie:
dwa z Mediolanu – Inter i Milan
oraz Napoli, dwa portugalskie: FC
Porto i Benfica oraz po jednym
z Belgii – Club Brugge, Hiszpanii
– broniący trofeum Real Madryt
i Francji – Paris Saint Germain.
W barażach o 1/8 finału Ligi Europy zagrają: Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Barcelona, lizboński Sporting, FCSalzburg, Szachtar
Donieck, Sevilla i Juventus.
33 GOLE NA POŻEGNANIE
FAZY GRUPOWEJ
W Mediolanie mistrz Austrii potrzebował zwycięstwa, aby wyprzedzić Milan i zająć drugie
miejsce. "Rossoneri" szybko wybili
jednak rywalom taki scenariusz
z głowy, wygrywając 4:0. Bohaterem gospodarzy był doświadczony, 36-letni Francuz Olivier Giroud,
który zdobył dwa gole (14. i 57.)
i asystował przy trafieniu Brazylijczyka Juniora Messiasa (90+1.).
Milan zagra w fazie pucharowej po raz pierwszy od sezonu
2013/14. Pierwsze miejsce w grupie E zajęła Chelsea Londyn, która
była pewna awansu już wcześniej,
a w środę pokonała u siebie Dinamo Zagrzeb 2:1. FC Salzburg,
którego rezerwowym obrońcą jest
Kamil Piątkowski, zakończył zmagania na trzeciej pozycji i zagra
w barażu o 1/8 finału Ligi Europy.
Podobnie Juventus, który o tym
sezonie w Lidze Mistrzów będzie
chciał jak najszybciej zapomnieć.
W grupie H poniósł pięć porażek,
w tym w środę z PSG 1:2. Bramki
dla zwycięzców zdobyli Kylian
Mbappe (13.) oraz Portugalczyk
Nuno Mendes (69.), a dla "Starej
Damy" Leonardo Bonucci (39.).
W bramce Juventusu całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny,
od pierwszej do ostatniej minuty
grał też napastnik Arkadiusz Milik.
W 74. minucie na boisku pojawił
się napastnik "Juve" Federico Chiesa. Był to jego pierwszy oficjalny
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W SAMO OKIENKO

Olivier Giroud (z lewej) strzela trzeciego gola dla Milanu w spotkaniu z FC Salzburg
występ od stycznia, kiedy doznał
poważnej kontuzji kolana.
Juventus zajął trzecie miejsce
z trzema punktami, wyprzedzając
Maccabi Hajfa wyłącznie dzięki
lepszemu ogólnemu bilansowi
bramek. Zespół z Izraela uległ
u siebie Benfice Lizbona 1:6.
PSG i Benfica stoczyły niezwykle
zaciętą walkę o pierwsze miejsce
w tabeli. Oba kluby zakończyły fazę grupową z 14 punktami
i identycznym bilansem bramek:
16-7. Do tego w obu bezpośrednich
spotkaniach były remisy 1:1. Wyżej
sklasyfikowana została drużyna
z Portugalii, która zdobyła łącznie
więcej goli na wyjeździe. W regulaminie rozgrywek to dopiero
siódme kolejne kryterium, które
stosuje się w przypadku remisu
punktowego.
PSG i Benfica to jedyni z 32 uczestników fazy grupowej, którzy
w tym sezonie nie doznali jeszcze
porażki w jakichkolwiek rozgrywkach.
Już wcześniej zapadły wszystkie
rozstrzygnięcia w grupie G, w której awans z pierwszego miejsca
wywalczył Manchester City, z drugiego – Borussia Dortmund, do Ligi
Europy "spadła" Sevilla, a z rywa-

LIGA MISTRZÓW 2022/23
Wyniki meczów 6. kolejki fazy grupowej i końcowe tabele:
GRUPA A
GRUPA G
Chelsea Londyn – Dinamo Zagrzeb 2:1 (2:1)
Manchester City – Sevilla 3:1 (0:1)
AC Milan – FC Salzburg 4:0 (1:0)
FC Kopenhaga – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
1. Chelsea Londyn
6 10-4 13 - awans
1. Manchester City
6 14-2 14 - awans
2. AC Milan
6 12-7 10 - awans
2. Borussia Dortmund 6 10-5 9 - awans
3. FC Salzburg
6 5-9 6 - baraż o 1/8 finału LE 3. Sevilla
6 6-12 5 - baraż o 1/8 finału LE
4. Dinamo Zagrzeb
6 4-11 4
4. FC Kopenhaga
6 1-12 3
GRUPA F
GRUPA H
Real Madryt – Celtic Glasgow 5:1 (2:0)
Juventus Turyn – Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)
Szachtar Donieck – RB Lipsk 0:4 (0:1)
Maccabi Hajfa – Benfica Lizbona 1:6 (1:1)
1. Real Madryt
6 15-6 13 - awans
1. Benfica Lizbona
6 16-7 14 - awans
2. RB Lipsk
6 13-9 12 - awans
2. Paris Saint-Germain 6 16-7 14 - awans
3. Szachtar Donieck
6 8-10 6 - baraż o 1/8 finału LE 3. Juventus Turyn
6 9-13 3 - baraż o 1/8 finału LE
4. Celtic Glasgow
6 4-15 2
4. Maccabi Hajfa
6 7-21 3

PARY 1/8 FINAŁU
RB Lipsk – Manchester City
FC Brugge – Benfica Lizbona
Liverpool – Real Madryt
AC Milan – Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt – Napoli
Borussia Dortmund – Chelsea Londyn
Inter Mediolan – FC Porto
Paris Saint-Germain – Bayern Monachium

lizacją w europejskich pucharach
pożegnał się zespół FC Kopenhaga. Wyniki środowych spotkań nie
miały już znaczenia dla kolejności
w tabeli.
Mistrz Anglii, bez kontuzjowanego
Norwega Erlinga Haalanda, wygrał u siebie z Sevillą 3:1, a pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Rico Lewis. Anglik, który 21
listopada skończy 18 lat, nigdy
wcześniej w seniorskiej karierze
nie znalazł się w wyjściowym składzie (licząc wszystkie rozgrywki).
W drugim meczu tej grupy FC
Kopenhaga, z Kamilem Grabarą
w bramce, zdobyła swoją pierwszą bramkę w tej edycji LM i zremisowała z Borussią Dortmund 1:1.
Wcześniej w środę rozegrano
dwa spotkania grupy F. W jednym
z nich Szachtar Donieck, który
we wrześniu wygrał w Lipsku 4:1,
przegrał w roli gospodarza w Warszawie z RB Lipsk 0:4 i odpadł
z rozgrywek, ale wystąpi w barażu
o 1/8 finału w Lidze Europy. W 1/8
finału LM zagrają zespół z Niemiec
oraz Real Madryt. Broniący tytułu "Królewscy", którzy awans zapewnili sobie już wcześniej, rozbili
u siebie Celtic Glasgow 5:1.
W ubiegły wtorek do grona
uczestników fazy pucharowej dołączyły ekipy Tottenhamu Hotspur
i Eintrachtu Frankfurt. Dwunastu
innych znanych było już przed
ostatnią kolejką.
Z każdej z ośmiu grup Champions League do fazy pucharowej zakwalifikowały się drużyny
z dwóch czołowych lokat. Ekipy,
które ukończyły rywalizację w tej
rundzie na trzecich pozycjach, rozegrają baraże o 1/8 finału Ligi Europy z rywalami z drugich miejsc
fazy grupowej tego mniej prestiżowego pucharu.
REAL Z LIVERPOOLEM
W PIERWSZEJ PARZE
Losowanie par 1/8 finału LM odbyło się w poniedziałek w Nyonie.
W najciekawszych broniący trofeum Real Madryt zagra z Liverpoolem ("Królewscy" pokonali

angielski klub w tegorocznym
finale w Saint-Denis), a Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem
Monachium.
Liverpool i Real Madryt ostatnio
trafiają na siebie regularnie. Zespoły te spotykały się w finałach
w sezonach 2018/19 i 2021/22.
W obu lepszy był klub z Hiszpanii (3:1 i 1:0). Także w rozgrywkach 2020/21 "Królewscy" stanęli
na drodze "The Reds" do trofeum,
eliminując ich w ćwierćfinale (3:1
i 0:0).
PSG i Bayern to również często
ostatnio grający ze sobą przeciwnicy, m.in. finaliści z 2020 roku,
kiedy monachijczycy, z Robertem
Lewandowskim w składzie, zwyciężyli 1:0 po golu wychowanka
paryskiego klubu Kingsleya Comana. W ćwierćfinale rozgrywek
2020/21 górą było PSG (2:3 na wyjeździe i 1:0 u siebie; wówczas obowiązywała zniesiona już zasada
o większej "wadze" goli zdobytych
na boisku rywala).
Napoli, którego piłkarzami są Piotr
Zieliński oraz rezerwowy bramkarz Hubert Idasiak, zagra z triumfatorem Ligi Europy Eintrachtem
Frankfurt. Niemiecki zespół debiutuje w Lidze Mistrzów, a z Napoli
rywalizował dotychczas dwa razy:
w sezonie 1994/95 dwukrotnie
zwyciężył po 1:0.
Los skojarzył w poniedziałek również m.in. RB Lipsk i Manchester
City. W poprzednim sezonie te zespoły grały w tej samej grupie.
W szalonym meczu na stadionie
mistrzów Anglii "The Citizens" wygrali 6:3, a hat-trickiem popisał się
francuski piłkarz gości Christopher
Nkunku. W "rewanżu" w Niemczech RB Lipsk zwyciężył 2:1.
Pozostałe pary tworzą: Borussia
Dortmund z Chelsea Londyn, FC
Brugge z Benficą Lizbona, AC Milan z Tottenhamem Hotspur i Inter
Mediolan z FC Porto.
Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano na 14-15 i 21-22 lutego,
a rewanże – na 7-8 i 14-15 marca. Finał odbędzie się 10 czerwca 2023
roku w Stambule. ◘
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Lech pokonał faworyta i awansował do barażu • Bodoe/Glimt na drodze do 1/8 finału

825 tysięcy na dokładkę

B

ezpośredni awans do pucharowej szesnastki już
w czwartej kolejce zapewnił sobie Villarreal. Austria Wiedeń zamknęła grupową
tabelę i, podobnie jak Hapoel Beer
Szewa, z którym przegrała na pożegnanie w Izraelu 0:4, odpadła
z europejskich pucharów.
Ponadto do 1/8 finału zakwalifikowały się: Istanbul Basaksehir, West
Ham United (bramkarz Łukasz Fabiański nie grał w LK), Nice, AZ
Alkmaar, Djurgaarden, Sivasspor
i Slovan Bratysława.
Z kolei w barażach, oprócz Lecha, wystąpią: Fiorentina, Anderlecht Bruksela, Partizan Belgrad,
Dnipro-1, KAA Gent, CFR Cluj i FC
Basel.
Lech po raz trzeci w historii
awansował do fazy pucharowej
w europejskich rozgrywkach.
Wcześniej ta sztuka udała mu się
w sezonie 2008/09 w Pucharze
UEFA i dwa lata później w Lidze
Europy.
Mistrzowie Polski od początku meczu z Villarrealem swoich szans
upatrywali w kontrach. Mikael
Ishak często występował w roli
rozgrywającego i dogrywającego piłki swoim kolegom. To właśnie po jego akcji padła pierwsza bramka dla lechitów. Szwed
głęboko dośrodkował pod pole
bramkowe, gdzie walkę w powietrzu wygrał Filip Marchwiński,
a formalności dopełnił Kristoffer
Velde.
Po zmianie stron kolejny znakomicie rozegrany kontratak przyniósł
"Kolejorzowi" drugiego gola. Ishak
obsłużył Velde, a ten popisał się
perfekcyjnym podaniem wzdłuż
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PIŁKARZE LECHA POZNAŃ POKONALI HISZPAŃSKI VILLARREAL CF 3:0 (1:0) W MECZU SZÓSTEJ,
OSTATNIEJ KOLEJKI LIGI KONFERENCJI I AWANSOWALI Z GRUPY C DO RUNDY PUCHAROWEJ.
W BARAŻU O AWANS DO 1/8 FINAŁU ZMIERZĄ SIĘ Z NORWESKIM BODOE/GLIMT.

Michał Skóraś (drugi z lewej) podwyższa prowadzenie Lecha w meczu
z Villarrealem

LIGA KONFERENCJI
Lech Poznań – Villarreal CF 3:0 (1:0)
Bramki: Kristoffer Velde (27), Michał Skóraś
(51), Michał Skóraś (77).
Żółte kartki: Manu Tigueros (Villarreal). Sędzia:
Nathan Verboomen (Belgia). Widzów: 30 117.
Lech Poznań: Filip Bednarek – Joel Pereira,
Lubomir Satka, Antonio Milic, Pedro Rebocho
– Kristoffer Velde (73. Alan Czerwiński), Radosław Murawski, Filip Marchwiński (73. Filip
Szymczak), Nika Kwekweskiri (90+1. Bartosz
Salamon), Michał Skóraś – Mikael Ishak (88.
Filip Dagerstal).

bramki do Michała Skórasia. Pomocnik Lecha z dwóch metrów
wpakował piłkę do siatki.
Przez ostatnie pół godziny gry
trener Quique Setien desygnował
na boisko kolejnych zmienników,
ale Etienne Capoue i Daniel Parejo nie zdążyli dotknąć piłki, a było

Wyniki 6. kolejki fazy grupowej i końcowe tabele:
GRUPA A

GRUPA E

GRUPA B

GRUPA F

FCSB Bukareszt - West Ham United 0:3 (0:1)
Silkeborg IF - Anderlecht Bruksela 0:2 (0:1)
1. West Ham United
6 13-4 18 - awans do 1/8 finału
2. Anderlecht Bruksela 6 6-5 8 - baraż o 1/8 finału
3. Silkeborg IF
6 12-7 6
4. FCSB Bukareszt
6 3-18 2

Apollon Limassol - FC Vaduz 1:0 (1:0)
AZ Alkmaar - Dnipro-1 2:1 (1:1)
1. AZ Alkmaar
6 12-6 15 - awans do 1/8 finału
2. Dnipro-1
5 9-7 10 - baraż o 1/8 finału
3. Apollon Limassol
6 5-7 7
4. FC Vaduz
6 5-11 2
Djurgaardem - Shamrock Rovers 1:0 (1:0)
KAA Gent - Molde FK 4:0 (0:0)
1. Djurgaarden
6 12-6 16 - awans do 1/8 finału
2. KAA Gent
6 10-6 8 - baraż o 1/8 finału
3. Molde FK
6 9-10 7
4. Shamrock Rovers
6 1-10 2

GRUPA C

GRUPA G

GRUPA D

GRUPA H

Lech Poznań - Villarreal 3:0 (1:0)
Hapoel Beer Szewa - Austria Wiedeń 4:0 (2:0)
1. Villarreal
6 14-9 13 - awans do 1/8 finału
2. Lech Poznań
6 12-7 9 - baraż o 1/8 finału
3. Hapoel Beer Szewa 6 8-5 7
4. Austria Wiedeń
6 2-15 2
Partizan Belgrad - FC Slovacko 1:1 (1:0)
FC Koeln - Nice 2:2 (0:2)
1. Nice
6 8-7 9 - awans do 1/8 finału
2. Partizan Belgrad
6 9-7 9 - baraż o 1/8 finału
3. FC Koeln
6 8-8 8
4. FC Slovacko
6 8-11 5

Slavia Praga - Sivasspor 1:1 (0:1)
CFR Cluj - Ballkani Suva Reka 1:0 (1:0)
1. Sivasspor
6 11-7 11 - awans do 1/8 finału
2. CFR Cluj
6 5-5 10 - baraż o 1/8 finału
3. Slavia Praga
6 6-7 8
4. Ballkani Suva Reka 6 8-11 4
Pjunik Erywań - FC Basel 1:2 (0:2)
Żalgiris Wilno - Slovan Bratysława 1:2 (0:2)
1. Slovan Bratysława
6 9-7 11 - awans do 1/8 finału
2. FC Basel
6 11-9 11 - baraż o 1/8 finału
3. Pjunik Erywań
6 8-9 6
4. Żalgiris Wilno
6 5-8 5

PARY BARAŻY O AWANS DO 1/8 FINAŁU
Bodoe/Glimt – Lech Poznań
Karabach Agdam – KAA Gent
Trabzonspor – FC Basel
Lazio Rzym – CFR Cluj

Lewandowski
kontra Ronaldo

OSIEM DRUŻYN ZAPEWNIŁO SOBIE UDZIAŁ W 1/8 FINAŁU LIGI
EUROPY. SWOJE GRUPY WYGRALI FERENCVAROS BUDAPESZT,
SC FREIBURG, FEYENOORD ROTTERDAM, REAL SOCIEDAD SAN
SEBASTIAN, BETIS SEWILLA, ROYALE UNION ST. GILLOISE,
ARSENAL LONDYN I FENERBAHCE STAMBUŁ.

D

bahce. Reprezentant Polski grał
od 71. minuty. Wicemistrzowie
Ukrainy w sześciu meczach zdobyli tylko jeden punkt i zajęli ostatnie
miejsce w grupie B.

Niezwykle ciekawie ułożyła się
sytuacja w grupie F, gdzie każda
z czterech drużyn zdobyła osiem
punktów. To pierwszy taki przypadek w historii europejskich pucharów. Pierwsze miejsce zajął Feyenoord z Sebastianem Szymańskim
w składzie, który w ostatniej kolejce pokonał Lazio Rzym 1:0 po golu
Santiago Gimeneza. Polski pomocnik zagrał cały mecz. FC Midtjylland wygrało 2:0 ze Sturmem Graz,
dzięki czemu awansowało na drugą pozycję.
Manchester United zrewanżował
się Realowi Sociedad, wygrywając
1:0 na wyjeździe. Cristiano Ronaldo asystował przy golu 18-letniego
Argentyńczyka Alejandro Garnacho. We wrześniu Real Sociedad
zwyciężył 1:0 na Old Trafford. Obie
drużyny zdobyły po 15 punktów,
ale klub z San Sebastian wygrał
grupę E, gdyż miał minimalnie lepszy bilans bramkowy.
AS Roma pokonała w Rzymie Łudogorca 3:1. Pomocnik gości Jakub
Piotrowski wystąpił w pierwszym
składzie, a Nicola Zalewski z Romy
wszedł na boisko w 61. min, zmieniając Nemanję Matica.
Rywalizację w grupie C wygrał
Betis, który zdobył 16 pkt. Roma
awansowała na drugie miejsce (10
pkt), a Łudogorzec spadł na trzecią
pozycję – 7 pkt.
Dynamo Kijów Tomasza Kędziory
przegrało w Krakowie 0:2 z Fener-

Losowanie par barażowych odbyło się w poniedziałek w szwajcarskim Nyonie. Osiem par utworzyło
osiem drużyn, które zajęły trzecie
lokaty w grupach Ligi Mistrzów,
oraz osiem zespołów z drugich
pozycji w Lidze Europy. Barcelona,
której piłkarzem jest Robert Lewandowski, trafiła na Manchester United, w składzie z Cristiano Ronaldo.
Barcelona już drugi sezon z rzędu nie potrafiła przebić się do 1/8
finału Champions League i "spadła" do niższej rangi rozgrywek.
W poprzedniej edycji odpadła
w ćwierćfinale LE, przegrywając
w dwumeczu z późniejszym triumfatorem – Eintrachtem Frankfurt.
Tym razem nie miała szczęścia
w losowaniu, gdyż trafiła na Manchester United, finalistę z 2021
roku, który z 15 punktami zajął drugie miejsce w grupie LE, za Realem
Sociedad San Sebastian, o czym
zdecydowała jedna więcej stracona bramka w sześciu spotkaniach.
W LE pucharowe zmagania będzie
też kontynuował Juventus Turyn.
Los dla drużyny Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika był dużo
łaskawszy i zagra ona z francuskim
FC Nantes. Sporo szczęścia miała
też Roma Nicoli Zalewskiego, której
przeciwnikiem będzie FC Salzburg
Kamila Piątkowskiego.
Pierwsze mecze barażowe zostaną
rozegrane 16 lutego, a rewanże 23
lutego 2023 roku. Spotkania 1/8 finału LE i LK zaplanowano na 9 i 16
marca.
Finał obecnej edycji LE odbędzie
się 31 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie. ◘

rużyny z drugich miejsc
zagrają
w
barażach
o awans do 1/8 finału LE
z zespołami, które były
trzecie w grupach Ligi Mistrzów.
Natomiast zespoły z trzecich miejsc
w barażach o awans do 1/8 finału
Ligi Konferencji zmierzą się z klubami, które były drugie w grupach
LK.

LIGA KONFERENCJI 2022/23
RFS Ryga - Fiorentina 0:3 (0:3)
Istanbul Basaksehir - Heart of Midlothian 3:1 (2:0)
1. Istanbul Basaksehir 6 14-3 13 - awans do 1/8 finału
2. Fiorentina
6 14-6 13 - baraż o 1/8 finału
3. Heart of Midlothian 6 6-16 6
4. RFS Ryga
6 2-11 2

Barcelona z Manchesterem United o miejsce w LE

Sporting Braga – Fiorentina
AEK Larnaka – Dnipro-1
Sheriff Tyraspol – Partizan Belgrad
Łudogorec Razgrad – Anderlecht Bruksela

już 3:0 dla mistrza Polski. Kontratak wyprowadził Ishak, a Skóraś
znów dostał piłkę na tacy i nie
mógł się pomylić.
Już w doliczonym czasie gry
doszło do symbolicznej zmiany
w ekipie Lecha, po ponad siedmiomiesięcznej przerwie po raz
pierwszy na boisku pojawił się
Bartosz Salamon.
Zwycięstwo i zajęcie drugiej lokaty w grupie oznacza dla Lecha również finansowe korzyści.
Za wygraną poznański klub zainkasował pół miliona euro, a za zajęcie drugiego miejsce w grupie
dodatkowo 325 tys. Oprócz tego
mistrzowie Polski mocno poprawili klubowy ranking UEFA.
Losowanie par fazy pucharowej odbyło się w poniedziałek
w szwajcarskim Nyonie. Los
okazał się łaskawy dla Lecha,
przydzielając mu za rywala norweskie Bodoe/Glimt, które zakończyło fazę grupową Ligi Europy
na trzeciej pozycji. Pierwszy mecz
rozegrany zostanie w Norwegii 16
lutego, a rewanż – w stolicy Wielkopolski tydzień później.
Bodoe/Glimt znajduje się w najlepszym momencie w swojej historii.
W 2020 roku po raz pierwszy wywalczyło mistrzostwo kraju, a sukces powtórzyło rok później.
W innej parze barażowej Karabach Agdam, który w lipcu wyeliminował Lecha w 1. rundzie
eliminacji Ligi Mistrzów, zmierzy
się z KAA Gent. Z kolei Fiorentina, której piłkarzem jest Szymon
Żurkowski, zagra ze Sportingiem
Braga, a Łudogorec Razgrad z Jakubem Piotrowskim rywalizować
będzie z Anderlechtem Bruksela.
Pozostałe pary tworzą: Trabzonspor i FC Basel, Lazio Rzym i CFR
Cluj, AEK Larnaka i Dnipro-1 oraz
Sheriff Tyraspol i Partizan Belgrad.
Zwycięzcy baraży awansują
do 1/8 finału, gdzie już czekają na nich zespoły, które zajęły
pierwsze miejsca w grupach Ligi
Konferencji. Losowanie par tej
rundy zaplanowano na 24 lutego.
Finał zostanie rozegrany 7 czerwca 2023 roku w Pradze. ◘

LIGA EUROPY 2022/23
Wyniki 6. kolejki fazy grupowej i końcowe tabele:
GRUPA A

GRUPA E

GRUPA B

GRUPA F

Bodoe/Glimt - PSV Eindhoven 1:2 (0:1)
Arsenal Londyn - FC Zurich 1:0 (1:0)
1. Arsenal Londyn
6 8-3 15 - awans do 1/8 finału
2. PSV Eindhoven
6 15-4 13 - baraż o 1/8 finału LE
3. Bodoe/Glimt
6 5-10 4 - baraż o 1/8 finału LK
4. FC Zurich
6 5-16 3
Rennes - AEK Larnaka 1:1 (1:0)
Dynamo Kijów - Fenerbahce Stambuł 0:2 (0:2)
1. Fenerbahce Stambuł 6 13-7 14 - awans do 1/8 finału
2. Rennes
6 11-8 12 - baraż o 1/8 finału LE
3. AEK Larnaka
6 7-10 5 - baraż o 1/8 finału LK
4. Dynamo Kijów
6 5-11 1

GRUPA C

Betis Sewilla - HJK Helsinki 3:0 (2:0)
AS Roma - Łudogorec Razgrad 3:1 (0:1)
1. Betis Sewilla
6 12-4 16 - awans do 1/8 finału
2. AS Roma
6 11-7 10 - baraż o 1/8 finału LE
3. Łudogorec Razgrad 6 8-9 7 - baraż o 1/8 finału LK
4. HJK Helsinki
6 2-13 1

GRUPA D

St. Gilloise - Union Berlin 0:1 (0:1)
SC Braga - Malmoe FF 2:1 (1:0)
1. St. Gilloise
6 11-7
2. Union Berlin
6 4-2
3. SC Braga
6 9-7
4. Malmoe FF
6 3-11

13 - awans do 1/8 finału
12 - baraż o 1/8 finału LE
10 - baraż o 1/8 finału LK
0

Sheriff Tyraspol - Omonia Nikozja 1:0 (0:0)
Real Sociedad - Manchester United 0:1 (0:1)
1. Real Sociedad
6 10-2 15 - awans do 1/8 finału
2. Manchester United 6 10-3 15 - baraż o 1/8 finału LE
3. Sheriff Tyraspol
6 4-10 6 - baraż o 1/8 finału LK
4. Omonia Nikozja
6 3-12 0
Feyenoord Rotterdam - Lazio Rzym 1:0 (0:0)
FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)
1. Feyenoord Rotterdam 6 13-9 8 - awans do 1/8 finału

2. FC Midtjylland
6 12-8 8 - baraż o 1/8 finału LE
3. Lazio Rzym
6 9-11 8 - baraż o 1/8 finału LK
4. Sturm Graz
6 4-10 8
GRUPA G
Karabach Agdam - SC Freiburg 1:1 (0:1)
Olympiakos Pireus - Nantes 0:2 (0:0)
1. SC Freiburg
6 13-3 14 - awans do 1/8 finału
2. Nantes
6 6-11 9 - baraż o 1/8 finału LE
3. Karabach Agdam 6 9-5 8 - baraż o 1/8 finału LK
4. Olympiakos Pireus 6 2-11 2
GRUPA H
Trabzonspor - Ferencvaros Budapeszt 1:0 (1:0)
AS Monaco - Crvena Zvezda Belgrad 4:1 (2:0)
1. Ferencvaros B.
6 8-9 10 - awans do 1/8 finału
2. AS Monaco
6 9-8 10 - baraż o 1/8 finału LE
3. Trabzonspor
6 11-9 9 - baraż o 1/8 finału LK
4. C. Z. Belgrad
6 9-11 6

PARY BARAŻY O AWANS DO 1/8 FINAŁU
FC Barcelona – Manchester United
Juventus Turyn – FC Nantes
Sporting Lizbona – FC Midtjylland
Szachtar Donieck – Stade Rennes

Ajax Amsterdam – Union Berlin
Bayer Leverkusen – AS Monaco
FC Sevilla – PSV Eindhoven
FC Salzburg – AS Roma
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